
De opdrachtgever. Een opdracht kan pas slagen als de eindgebruiker er zich goed in voelt. Zijn programma van eisen is een middel om architectuur te maken. De 
opdrachtgever leren kennen en hem tijdens de ontwerpfase begeleiden in zijn persoonlijke zoektocht naar architectuur is des te belangrijker. Er bestaan immers 
geen kant en klare oplossingen. De architect geeft vorm aan de ruimte, werkt met perspectieven, licht, kleur en texturen, waarbij conceptuele zuiverheid mee de 
basis vormt. Deze benadering van een opdracht, samen met de context, resulteert in projecten met een eigen identiteit, niet in projecten met een herkenbare stijl. 

De context. Een goed ontwerp past zich naadloos in in zijn omgeving. De context is daarom 
het vertrekpunt van elke voorstudie. Zij is in min of meerdere mate (cultuur)historisch 

beladen en heeft een grote maatschappelijke waarde. Ingrijpen in een historische 
context behelst het versterken van oorspronkelijke elementen, maar ook het 
vervangen van wat opgebruikt is. Nieuwe elementen gaan een dialoog aan met 
de omgeving. Integer en hedendaags bouwen is het uitgangspunt.

Duurzaamheid. De architect informeert en sensibiliseert de opdrachtgever om 
hier de juiste toekomstgerichte beslissingen te nemen. Een gebouw is a priori 
rigide, waardoor de ontwerpfase uiterst belangrijk is. Duurzaamheid gaat over 
rationeel (hernieuwbaar) materiaalgebruik, een doordachte constructie, oriëntatie 
en (energie)zuinigheid. Voortdurende studie van nieuwe materialen  
en technieken is inherent aan ons kantoor.

Budget, planning en controle. Het budget bepaalt de eerste ontwerpschetsen en wordt in alle bouwfasen teruggekoppeld. Duurzame investeringen verdienen 
zich op korte termijn terug en leveren op lange termijn een meerwaarde op. Samen met het opmaken van een realistische planning en een adequate werfcontrole 
worden verrassingen vermeden en kwaliteit gewaarborgd.

G2ARCHITECTEN VERENIGT
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In de bestaande woning werd geleefd op de  
1ste verdieping. Op het gelijkvloers bevonden 
zich uitsluitend nutsfuncties zoals de inkomhal, 
garage, berging-wasplaats en de stookplaats. Een 
buitentrap verzorgde de relatie tussen de leefruimtes 
en de tuin. Een moeizame relatie, verstoord 
door het niveauverschil, de geslotenheid van de 
oorspronkelijke woning en de beperkte woonkwaliteit 
van de later aangebouwde veranda.

Een beperkt budget en de bel-étage-indeling 
dwingen een creatief ontwerp af. De bestaande 
achterbouw wordt volledig gesloopt. Ook het 
schrijnwerk in de oorspronkelijke achtergevel wordt 
afgebroken, openingen worden vergroot. Een 
nieuw volume met volledig beglaasde gevel wordt 
opgetrokken. Om het budget te drukken wordt de 
bouwdiepte van de oorspronkelijke achterbouw 
aangehouden zodat de scheimuren behouden 
kunnen worden. De nieuwe Ikea-keuken deint 
vanuit haar bestaande positie uit in de achterbouw 
en richt zich op de tuin. Via de vide met wenteltrap 
ontstaat vanuit de keuken en eetkamer het gewenste 
doorzicht naar de benedenverdieping, waar de 
speelse tegelvloer het platform vormt voor de 
binnenspeelplaats van de kinderen en een lichte 
werkplek voor de ouders. De minimale verbouwing 
verandert het karakter van de in zichzelf gekeerde 
ruimtes naar een open woning met frisse (aan)blik. 
Door de openheid van de achtergevel wordt de tuin 
als buitenkamer opnieuw bij de woning betrokken.

PROJECT  VERBOUWEN VAN EEN BEL-ETAGE WONING

LOCATIE  BURCHT, BELGIË

PERIODE  2015-2017

OPPERVLAKTE  33 M2

K-PEIL  N.V.T.

E-PEIL  N.V.T.

FOTOGRAFIE  CHRISTOPHE VAN COUTEREN

SNEDE

10 5

PLAN VERDIEPING

WONING
1. traphal
2. berging
3. bureau
4. leefruimte
5. eethoek
6. keuken

N

3.

4.

1.
2.

5.

6.

10 5
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bij de tuin en de overige leefruimtes. De garage wordt 
ondergebracht in het hoofdvolume aansluitend op  
de voortuin. 

Gasten worden bij hun eerste bezoek verrast door de 
strakke en gesloten voorgevel en vinden de inkom aan 
de zijkant van de woning. Vanuit de leesnis met venster 
gericht op de zijtuinstrook en de straat worden ze 
opgewacht. Via de inkom wordt men onmiddellijk in het 
hart van de woning uitgenodigd. Het voorste gedeelte 
van de woning biedt ruimte aan de garage, technische 
ruimte en een toilet. Aan de achterzijde ontvouwt zich 
een tien meter brede leefruimte met zithoek, eetkamer 
en keuken grenzend aan de zuidgerichte tuin. Het 
centrale deel van de leefruimte is dubbelhoog en 
geeft zicht op een knusse, boven de keuken gelegen, 
tv-hoek. De variatie tussen hoog en laag creëert in de 
leefruimte verschillende hoeken en sferen zonder de 
ruimte fysiek op te delen met wanden. 

PROJECT  NIEUWBOUWWONING

LOCATIE  WOMMELGEM, BELGIË

PERIODE  2016-2018

OPPERVLAKTE  256 M2

K-PEIL  31

E-PEIL  45

FOTOGRAFIE  CHRISTOPHE VAN COUTEREN

Strikte verkavelingsvoorschriften zijn de nachtmerrie 
van de ene architect en vormen de uitdaging voor 
de andere. Voor deze nieuwbouwwoning worden 
de voorschriften creatief aangewend. Waar het de 
bedoeling is om in het verlengde van de zijtuinstrook 
tegen de garage van de linkerbuur in een laag volume 
aan te sluiten met de eigen garage, houdt zich in dit 
volume een geborgen leefruimte schuil die aansluit 

WONING
1. inkomhal
2. wc
3. berging
4. garage
5. wasplaats
6. leefkeuken
7. terras

1.

N

PLAN GELIJKVLOERS 10 5

2.
3.

4.

5.

6.

7.

WONING
1. zitruimte
2. vide
3. nachthal
4. wc
5. badkamer
6. dressing
7. slaapkamer

3.

N

PLAN EERSTE VERDIEPING 10 5

4.

1.

2. 5. 6.

7.

WONING
1. polyvalente ruimte
2. douchecel
3. slaapkamer
4. slaapkamer

N

PLAN DAKVERDIEPING 10 5

1.

2.

4.

3.
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Door de woning in het midden te betreden en in het 
verlengde daarvan de trap te plaatsen, neemt de 
circulatie slechts minimale oppervlakte in ten gunste 
van een grotere ruimtelijkheid. 

Doorheen de woning is gebruik gemaakt van 
terrazzo, hout en witte afwerkingen. De eenheid in 
materialen die zowel voor de wanden, de vloeren 

als voor het maatmeubilair worden toegepast, zorgt 
voor rustige en leesbare ruimtes met karakter. Ook 
de buitenkant van de woning ligt in het verlengde 
van deze tactiliteit dankzij de lichte gevelsteen die 
quasi naadloos lijkt over te gaan in de lichte dakleien. 
De ramen in wit aluminium worden in de gevels 
gekaderd met lichte betonnen omlijstingen. De 
deuren en de garagepoort worden geaccentueerd 

met witte aluminium dagkantomlijstingen. 

De originele indeling van de woning en de daar-
door afwijkende gevelopeningen in combinatie met 
het oplichtende materiaalgebruik zorgen voor een 
subtiele verrassing in het straatbeeld.
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PROJECT  BOUWEN VAN EEN COMPACTE CLT WONING  
 - HOUT MASSIEFBOUW

LOCATIE  BURCHT, BELGIË

PERIODE  2014-2015

OPPERVLAKTE  175 M2

K-PEIL  40

E-PEIL  40

FOTOGRAFIE  TOM PEETERS

PLAN GELIJKVLOERS

1.

5.
6.

2.

3. 4.

7.

WONING
1. inkom
2. leefruimte
3. keuken
4. eetruimte
5. wc
6. berging
7. terras

10 5

PLAN EERSTE VERDIEPING

1.

WONING
1. nachthal
2. berging / wasplaats
3. badkamer
4. slaapkamer met dressing
5. slaapkamer

2.
3.

5.

4.

10 5

PLAN TWEEDE VERDIEPING

WONING
1. nachthal
2. badkamer
3. slaapkamer
4. berging technieken

2.

3.

1.

4.

3.

10 5
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Een energiezuinige driegevelwoning vormt het sluit-
stuk van een jaren-60-verkaveling. Als antwoord op de 
vraag naar een duurzame en milieuvriendelijke doch 
budgetvriendelijke woning wordt het CLT-bouwsysteem 
toegepast. Kruiselings verlijmde massief houten platen 
vormen de dragende structuur van zowel muren, vloe-
ren als dak. Het warme aspect wordt optimaal benut en 
kosten voor afwerking blijven beperkt, door de houten 

wanden en plafonds zo veel mogelijk zichtbaar te hou-
den. Op het gelijkvloers zijn de leefruimtes maximaal 
opengewerkt, net als de gevels. De eerste verdieping 
wordt ingericht met ruime badkamer, twee slaapka-
mers en wasplaats. Bouwsysteem en indeling laten 
toe de woning op het gelijkvloers in een tweede fase 
eenvoudig uit te breiden naar het maximum profiel. De 
zolder kan op termijn worden benut met twee extra 

slaapkamers en badkamer; de woning groeit mee met 
zijn bewoners. 

Een uitgepuurd gevelconcept met horizontale band in 
decoratief metselwerk geven de woning een eigentijds 
karakter en robuuste schoonheid.
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Een oude hoeve, zonevreemd gelegen in bosgebied, 
wordt volledig verbouwd op bio-ecologische wijze.  
Een uitbreiding kwam niet voor vergunning in 
aanmerking, dus wordt er maximaal gebruik gemaakt 
van de bestaande structuren die een grondige 
planwijziging doorgaan. 

Het oude woongedeelte zal enkel dienst doen voor 
de slaapvertrekken en badkamers, terwijl de schuur 
in gebruik wordt genomen als leefruimte. Achterbouw 
en overdekt terras worden getransformeerd naar een 
open leefkeuken. 

PROJECT  BIO-ECOLOGISCHE VERBOUWING  
 VAN EEN WONING

LOCATIE  OELEGEM, BELGIË

PERIODE  2012-2016

OPPERVLAKTE  163 M2

K-PEIL  N.V.T.

E-PEIL  N.V.T.

FOTOGRAFIE  STUDIO KAZAK

WONING
1. koele berging
2. nachthal
3. badkamer
4. wc
5. slaapkamer
6. inkom
7. keuken
8. eetruimte
9. leefruimte
10. technische berging
11. speksteenkachel

10.

9.
8.

7.

6.4.

3.

2.
1.

5.

PLAN GELIJKVLOERS

11.

10 5

WONING
1. berging / badkamer
2. slaapkamer
3. nachthal
4. speel - / logeerkamer
5. vide
6. bureau

6.

5.4.

1.

2.

PLAN VERDIEPING

5.

3.

10 5

LANGSE SNEDE

10 5
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De schuur wordt gedeeltelijk voorzien van een 
kelder over halve diepte, om duurzame technieken 
te installeren, waarboven een duplex ontstaat als 
open werkruimte. Dag- en nachtgedeelte worden 
door middel van stalen ramen met elkaar in contact 
gebracht zodat de woning als geheel kan worden 
beleefd. De gevels van schuur en achterbouw worden 
geopend om gerichte zichten op de omgeving en 

ruim verlichte leefruimtes te bekomen. Waar mogelijk 
worden de bestaande structuren behouden en 
zichtbaar gelaten. Vanuit de fundering wordt de schil 
volledig na-geïsoleerd waardoor de woning voldoet 
aan de strengste hedendaagse wooncomforteisen. De 
afwerking is op maat van de woning uitgetekend en 
ambachtelijk uitgevoerd; massief hout, leempleister, 
tadelakt en marmercomposiet werken het interieur 

op natuurlijke manier af. De woning wordt enkel met 
hout uit de nabije omgeving verwarmd. De combinatie 
van een centrale speksteenkachel, een hout-gestookt 
fornuis en een zonneboiler voorziet tevens in sanitair 
warm water. Zonder compromissen te maken ontstond 
een uniek en uitermate duurzaam project.
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G2architecten is een architectencollectief met ambitie voor uiteenlopende opdrachten. De schaal van het kantoor laat toe nauw met haar opdrachtgevers 
samen te werken. Iedere opdracht, van particuliere verbouwing tot nieuw te ontwikkelen publiek project, wordt met evenveel aandacht en zorg voor 
kwaliteit behandeld. Door verschillende samenwerkingsverbanden met bouwkundig tekenaars, studiebureau’s voor stabiliteit en technieken, opgebouwd 
over de laatste 18 jaar, kan het kantoor vlot inspelen op iedere vraag.

TEAM
Omdat gedeelde inzichten tot betere resultaten leiden, stelt G2architecten 

samenwerking centraal. Ons team bestaat uit vijf architecten, elk met eigen 
inzichten, competenties en ideeën. Wij vullen elkaar aan om elk project 
naar het hoogste niveau te verheffen.

Op de volgende bladzijden vindt u de voorstelling van enkele 
bouwbedrijven, waarvan wij met sommigen tot tevredenheid hebben 
samengewerkt. Wij kennen echter niet alle deelnemers aan dit boek en 
kunnen dan ook niet garant staan voor de kwaliteit van de uitvoerders. 
G2architecten is met geen enkele van deze bedrijven verbonden en 
levert geheel vrijblijvend zijn bijdrage aan The Home Library, louter door 
verdeling van dit boek onder potentiële (ver)bouwers.

VISIE
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