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Van grijze
muis tot hippe
stadswoning
Tom Palmaerts en Hester Hulpia verbouwden een doorsnee stadswoning uit
de jaren zestig tot een open, lichte en energiezuinige gezinswoning. Wit
voert de boventoon in hun interieur, speelse rode accenten geven pit.
Emilie Lachaert, foto’s Yvan De Saedeleer
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“W

e wer
den
niet zo
zeer
verliefd
op dit
huis, maar eerder op de buurt”, ver
telt Hester Hulpia. “We zochten een
leuke woonst in de buitenrand van
Gent en de sfeer van deze buurt, met
het gezellige pleintje voor het huis,
beviel ons meteen. We zitten vlak
bij het natuurgebied de Bourgoyen
Ossemeersen, bij het water – we
hebben een kano waar we mee gaan
varen – en het stadscentrum is op
fietsafstand. De woning was een
doorsnee rijhuis uit de jaren zestig.
Niks bijzonders, eigenlijk was het
binnen zelfs vrij donker. Het ver
wondert me dat ik daar kon 'door
kijken' en de mogelijkheden zag. Nu
wonen we hier heel graag.”

Slaapkamer zonder deur
Het huis onderging in de tien jaar
dat Hester en Tom er wonen een
ware gedaanteverwisseling. Ze ver
bouwden het in verschillende stap
pen. Het dak hadden Hester en Tom
al vrij snel na de aankoop van het
huis geïsoleerd. Dan pakten ze de
bovenverdieping aan. Daar waren
drie slaapkamers en een heel kleine
badkamer. Ze offerden een van de
slaapkamers op om een ruime bad
kamer te creëren en verhuisden de

ouderlijke slaapkamer naar boven
onder het dak.
“We braken de traphal open tot de
zolderverdieping”, vertelt Arnoud
Hulpia, de broer van Hester en de
architect die de verbouwing in goe
de banen leidde. “Zo konden we de
ouderslaapkamer naar boven ver
huizen en kwam er ruimte voor een
badkamer op de eerste verdieping.
In een tweede fase hebben we bene
den de oude koterijen achter het
huis afgebroken en een nieuwe ach
terbouw tegen de woonst gezet. Die
nieuwbouw is volledig geïsoleerd,
zowel de vloer als de buitenwanden
en het dak. In een derde fase zijn de
muren van de woning volledig inge
pakt met isolatie en afgewerkt in
crepi.”
Hester: “Toen Arnoud bij de eerste
verbouwingen boven voorstelde om
een open slaapkamer onder het dak
te maken voor ons, en die zónder bin
nendeur te koppelen aan de traphal,
waren we vrij snel gewonnen voor
dat idee. Het extra ruimtegevoel dat
we door die ingreep kregen, won het
van de angst dat we te veel licht in de
slaapkamer zouden binnenkrijgen.
Door deze ingreep baadt het hele
huis tijdens een zonnige dag, van bo
ven tot beneden, in het licht.”

Twee leefruimtes
“Bij de verbouwing van de leefruim
te beneden gaven we aan dat we de

link met de straat, ons voortuintje
en het pleintje voor het huis graag
wilden behouden. De buurt is be
langrijk voor ons.” De architect los
te de puzzel van de indeling op door
twee leefhoeken te creëren: een
hoek met eettafel en stoelen aan het
grote raam van de straatkant, en een
zithoek met zicht op de tuin achter
aan. Die zithoek grenst opzij aan de
open keuken, waarbij de ontbijttoog
de schakel vormt tussen keuken en
zithoek. De twee leefruimtes staan
met elkaar in verbinding door een
centrale bibliotheek. De kast die
Tom daarvoor eigenhandig in elkaar
timmerde, vormt de blikvanger in
de ruimte.
Het niveauverschil tussen de leef
ruimte vooraan en de zithoek ach
terin oogt speels, maar heeft tege
lijk ook een bouwtechnische reden.
“Toen we de koterijen afbraken,
bleek er een stevige betonplaat on
der te zitten. Die lieten we liggen,
want die vormde toch geen obstakel
binnen het concept van een hoger
gelegen zithoek”, licht Arnoud toe.
Om voldoende lichtinval in de nieu
we achterbouw te voorzien, kozen
de architect en het koppel voor een
grote raampartij die uitgeeft op de
tuin, en drie extra lichtkoepels in
het dak. Het interieur hielden ze vrij
wit en luchtig om het ruimtegevoel
te versterken. Speelse rode accen
ten in de woonaccessoires geven het
geheel pit.

W WOONFICHE
Wie? Trendwatcher Tom Palmaerts (37)
en pedagoge Hester Hulpia (36) en hun
kinderen Milo (9) en Mare (6).
Wat? Verbouwing van een stadswoning
uit 1963.
Waar? Mariakerke/Gent.
Terrein? 310 m2.
Bewoonbare oppervlakte? 187 m2.
Prijs verbouwingswerken? 180.000 euro.
Architect? Arnoud Hulpia,
www.buroarno.be
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Favoriete plek
De eethoek vooraan, met het grote raam
dat uitkijkt op de straat en het pleintje
voor de woonst, is een van de favoriete
plekken van het gezin. Elke maaltijd,
met het gezin, familie en vrienden,
wordt daar genuttigd. De toog die
grenst aan de open keuken wordt voor
al gebruikt om huiswerk aan te maken
of als werkruimte voor Hester en Tom.

Van garage naar fietsenberging

Handige harry’s

De garage achter het
huis werd een stuk
kleiner gemaakt en
omgevormd tot een
fietsenhok en berging.
Ze werd van buiten be
kleed met hout. “Omdat
de nieuwe achterbouw
breder is dan het huis
zelf, kon de auto niet

Tom en Hester deden heel
veel zelf bij de verbou
wing, zoals alle afbraak
werken, de isolatie van het
dak, het plaatsen van gy
procwanden, het leggen
van elektriciteit ... Ook de
ruime badkamer met Ikea
kasten installeerden ze
grotendeels zelf. “Al doen

meer naast het huis
door. We vroegen wel
een vergunning voor
een nieuwe carport
aan. Maar eigenlijk is
dat zelfs niet nodig. We
parkeren de auto voor
aan en gebruiken vaak
de fiets omdat de stad
vlakbij is.”

Open slaapkamer
de leer je heel veel bij”,
vertellen ze. “En achteraf
ben je nog trotser op het
resultaat.” “Dat Tom de
boekenkast in de leefruim
te eigenhandig kon maken,
is mede dankzij de opge
dane ervaring tijdens de
verbouwingen”, voegt Ar
noud toe.

De slaapkamer
van Tom en Hes
ter heeft geen
deur. De open
ruimte onder het
dak blijft steeds
een aangename
temperatuur be
houden dankzij
de warmte van

beneden die
stijgt. De kamer
is volledig wit ge
verfd en oogt heel
licht dankzij twee
Veluxramen in
het dak en het
licht dat door
stroomt vanuit de
gang beneden.

Extra kasten
De keuken is oversized in verhouding
tot het huis. Omdat de zolder werd op
gegeven om een extra slaapkamer te
creëren, ging er veel bergruimte ver
loren. Dat wordt gecompenseerd door
de lange kastenwand in de keuken.
De keuken is op maat getekend door

Trap in de zon

Wit is altijd schoon

Als je binnenkomt, vormt de
trap in geperforeerd staal
een blikvanger. Hij zorgt
ook voor een bijzonder
lichtspel op zonnige dagen.
De eerste fase in de werken
was om de traphal tot de
zolderverdieping door te
trekken. Zo kon het koppel
een extra slaapkamer onder
het dak maken en was er op
de eerste verdieping plaats
voor een ruime badkamer.

De basis van het interieur is vrij neu
traal, met veel wit. Tom is fan van de
Japanse Sanaaarchitectuur: wit en
héél luchtig. Kleuraccenten worden
gelegd in de accessoires, zoals kus
sens, lampen, tapijt ... “Die kan je met
tertijd makkelijker vervangen”, aldus
het koppel. “Zo was de rode lamp bo
ven onze eettafel ooit ons uithang
bord en de reden waarom we vooral
voor rode accenten kozen. Nu voelen
we stilaan dat het tijd is voor een an
der kleuraccent.”
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Do
“Kies voor je ideale buurt, eerder
dan voor je ideale woonst. Een wo
ning – met uiteraard een goeie ba
sisstructuur – kan je verbouwen
naar je smaak, maar een buurt kan
je niet zomaar veranderen.”

Don’t
“De zwarte tegelvloer in de eet
ruimte zouden we niet opnieuw
kiezen. Je ziet er echt elk kruimel
tje op liggen. Een vloer met wat
meer structuur, in ‘gespikkeld’
zwart, lijkt nu een betere keuze.”

de architect. Hester: “We kozen voor
een witte glanzende kastenwand,
omdat die weerspiegeling geeft van
de tuin en de ruimte oogt zo groter. De
keramische zwarte tegels van de keu
kenvloer komen ook terug in de spat
wand.”

IMMO
Hoeveel kost
een duplex
appartement?
36

