
Degraer Interieurarchitecten is het geesteskind van Paul Degraer. Hij richtte dit 

kantoor op in 1975 en wijdde er z’n leven aan. Hij had een uitgesproken visie over 

functie en esthetiek van een ruimte. Zijn aanpak noemde hij ‘meer Brugge dan New 

York, met z’n oneindige boulevards die niets aan de verbeelding overlaten’.

Het is nu  — decennia later — niet anders. Diederik Degraer legt de passie van zijn 

vader nog in elk project. Ook nu gaat achter elke hoek een ontdekking schuil. Nog 

steeds vormen grondplan, zichtlijnen en looplijnen een samenspel dat natuurlijk 

aanvoelt, maar ook uitdaagt. De look is tijdloos strak, maar elegant. De technieken 

hedendaags. Dat is het DNA van Degraer.
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Villa B_P, Kortrijk, West-Vlaanderen
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Uitdaging:  totaalrenovatie en inrichting van een villa uit de jaren 70

Wensen klant: • open loft gevoel 
• enkele gastenkamers voor de kinderen die reeds het huis uit zijn 
• veel contact met de tuin

Aanpak:  De villa werd volledig gestript, zowel binnen als buiten. Er werd een 
nieuw isolatieschild voorzien en een automatisch ventilatiesysteem D 
met warmte recuperatie in combinatie met vloerverwarming. De 
raamopeningen werden aangepast naar de nieuwe situatie, enkele 
openingen in het volle zuiden werden dichtgemaakt en andere werden 
bijgemaakt om voldoende lichtinval en zicht naar buiten te hebben. 
Doorheen de woning werd een vlotte circulatie gecreëerd waardoor de 
verschillende ruimtes naadloos in elkaar overlopen en toch van elkaar 
afgesloten kunnen worden indien nodig.

 De oriëntatie van de zon werd als leidraad gebruikt in het concept: 
• ochtendzon in badkamer en slaapkamer 
• middag en avondzon in de leefruimtes 
• de namiddagzon wordt afgeblokt van de leefruimte om oververhitting  
 tegen te gaan 
• terrassen hebben de hele dag door de zon

 De volledige omgevingswerken werden tevens dor ons uitgetekend 
zodat de ruimtes en het lijnenspel van binnen naar buiten doorlopen en 
de privacy waar nodig gewaarborgd blijft.

Resultaat:  Een high-end villa met de voordelen van een loft / appartement maar 
dan met een mooie en grote tuin erbij!

© fotografie: Nick Cannaerts
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Villa B_P, Kortrijk, West-Vlaanderen
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© fotografie: Nick Cannaerts
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Villa K, Oud-Heverlee, Vlaams-Brabant
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Uitdaging:  totaalrenovatie en inrichting van een uitgeleefde  
villa met geschiedenis

Wensen klant: • nieuwe bestemming geven aan bestaande ruimtes 
• karakter van woning behouden

Aanpak:  We hebben elke ruimte volledig gestript en aan de binnenzijde 
heropgebouwd. De constructie is verstevigd, en we hebben een 
isolatieschild en de nieuwste technieken voorzien. We hebben 
elke ruimtes geoptimaliseerd, zodat de woning nu maximaal benut 
kan worden. Daardoor hebben een aantal ruimtes nu een nieuwe 
bestemming:

 • berging werd keuken 
• zolder werd slaapkamer-dressing-badkamer ouders 
• kinderkamers kregen elk een mezzanine 
• keuken werd wasberging 
• inkom werd verplaatst 
• de looplijnen werden aangepast

Resultaat:  Een moderne villa waarin het originele karakter nog herkenbaar is,  
met een vlotte communicatie en zichtlijnen tussen de ruimtes.
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Villa VE, Blankenberge, West-Vlaanderen
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© fotografie: Nick Cannaerts

Uitdaging:  totaalrenovatie en inrichting van een oude villa met een  
rijke geschiedenis

Wensen klant: • optimaal gebruik maken van de volledige oppervlakte van de woning 
• nieuwe invulling van het interieur volgens gezinssamenstelling en   
 professionele eisen 
• energieprestatie woning 
• akoestiek

Aanpak:  De villa werd volledig gestript, zowel binnen als buiten. De buitenschil 
werd vernieuwd (dak en buitenschrijnwerk) en de binnenzijde kreeg 
een volledig nieuwe invulling ifv eisen bouwheer en oriëntatie tov de 
zon. Door de strakke looplijnen beschikt het interieur over een modern 
karakter dat werd afgewerkt met warme en  natuurlijke materialen.

 • inkom / bureel werd keuken met 2 aanpalende terrassen 
• 2 van elkaar gescheiden donkere en benauwde zolders werden met   
 elkaar verbonden en opengemaakt tot in de nok en zijn nu de dressing /  
 slaapkamer / badkamer van de ouders die naadloos in elkaar overlopen 
• de kinderkamers kregen elk een mezzanine 
• de kinderen beschikken over een aparte badkamer 
• de was- en strijkruimte werd dicht bij de slaapkamers en badkamers   
 voorzien om niet te hoeven “sleuren” met het waslinnen 
• inkom werd verplaatst 
• de looplijnen werden aangepast 
• omgeving werd aangepast aan het nieuwe interieur

Resultaat:  Een up-to-date villa waarin het originele karakter nog herkenbaar is, 
maar volledig op maat van de nieuwe bewoners.
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Villa VE, Blankenberge, West-Vlaanderen
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© fotografie: Nick Cannaerts
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Kantoorgebouw ‘Think Urban’, 
Kortrijk, West-Vlaanderen
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© fotografie: Lennen Descamps

Uitdaging:  inrichten casco ruimte aan de Kotrijkse Leieboorden tot een 
high-end kantoorruimte voor een projectontwikkelaar

Aanpak:  Er werd gebruikt gemaakt van natuurlijke materialen en zachte kleuren 
om een heel luchtige en lichtrijke inrichting te creëren. 

 Door het positioneren van kastenwanden, gesloten wanden en 
beglaasd, akoestische binnenschrijnwerk werd de ruimte optimaal 
ingedeeld om aan de huidige en toekomstige noden van de bouwheer 
te voldoen. De betonnen plafonds en vloeren zorgen samen met de 
zichtbare technieken voor een industriële vormgeving. Aangevuld 
met uitgekozen eik fineer, een prachtige marmer (Verdi Levante) en de 
correcte verlichting zorgt dit voor een warm, strak en functioneel geheel 
waarin de strakke looplijnen tot hun recht komen. 

 De uitgepuurde ontvangstbalie zorgt voor de kers op de taart.

Resultaat:  Strakke high-end kantoorruimte met warme toets, klaar voor  
de toekomst!
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Penthouse F, Brugge, West-Vlaanderen
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Uitdaging:  samenvoegen en inrichten van de dakappartementen in een 
nieuwbouwproject in hartje Brugge tussen Koning Albert 1 
park en het Minnewaterpark

Wensen klant: • optimaal comfort 
• optimaal gebruik maken van het uitzicht 
• optimaal gebruik maken van de zon

Aanpak:  Het interieur volgt de zon doorheen de dag en avond. De ruimtes lopen 
naadloos in elkaar over maar zijn toch afsluitbaar waar nodig. Er werd 
gewerkt met een centraal volume waarin naast de lift en traphall ook 
verschillende functies van het interieur werden in verwerkt: inkomhall 
met vestiaire, wasberging, berging, keuken  en toilet. Het volume werd 
voorzien van het schil in eik fineer, waaruit het keukengeheel werd 
uitgesculpteerd.

Resultaat:  Een strakke vormgeving met een warme toets.

© fotografie: Nick Cannaerts
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De auteurs-architecten beoefenen hun beroep in volle onafhankelijkheid uit en benadrukken dat zij deze onafhankelijkheid ook bewaren ten aanzien van de adverteerders die in dit boek vermeld worden.

Penthouse F, Brugge, West-Vlaanderen

“ Een tijdloze, functionele en unieke inrichting — strakke  
looplijnen — afgewerkt met warme materialen “

 Laat u professioneel begeleiden tijdens uw renovatie- of 
interieurproject — vanaf een eerste vrijblijvende afspraak  
tot oplevering.

degraer interieurarchitecten bv

Kasteelkaai 1b, 8500 Kortrijk
056 35 20 36  |  info@degraer.com 

www.degraer.com
www.facebook.com/degraerinterieur
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