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Met de ‘black villa’ tekent architectenbureau K2A voor een stijlvolle 
woningtransformatie. De oude woning dateerde uit de jaren ‘60 en 
voldeed niet meer aan de huidige functionele en energienormen. 
Architecten en bouwheren zijn een zeer ambitieuze renovatie/
uitbreiding aangegaan, die zich heeft vertaald in een eigentijdse make-
over en een volledige reorganisatie van de ruimten.

De architecten hebben aan de achterzijde van het huis een uitbreiding 
toegevoegd. De onderste verdieping kon daardoor worden ingericht 
als een volledige woonverdieping, waar zich thans de hoofdingang, 
een vestiaire, een wijnkelder en een garage bevinden. Deze grotere, 
onderste verdieping dient als een sokkel waarop de twee bovenste 
verdiepingen van het huis rusten. 

Aangezien de inkom zich in de sokkel bevindt, kunnen de woonruimten 
nu de volledige oppervlakte van de tussenverdieping beslaan en staan 
ze als het ware in contact met de tuin.

De architecten hebben tijdens het ontwerpen naar het juiste evenwicht 
gezocht tussen de puurheid van het lijnenspel en het eigen karakter 
van de ‘black villa’. Het gebruik van steenstrips in een donkere tint, 
met dunne voegen vastgeplakt aan het isolatiemateriaal, geeft de 
bekleding van het gebouw een eigen textuur.

Een dergelijk contrast voltrekt zich ook binnenin tussen de witte muren, 
houten inbouwkasten en de zwarte decoratieve elementen, waarvan 
de metalen trap het opvallendst element is van de binneninrichting. 

De architecten hebben op een heel subtiele wijze omkaderde uitzichten 
op de omliggende natuur gecreëerd, in het bijzonder door grote 
raampartijen uit het metselwerk naar voren te laten komen.

In deze groene wijk van Ukkel is deze woning een heel moderne 
en ruime villa geworden, waar de organisatie van de ruimten en de 
energieprestaties flink geoptimaliseerd zijn.
 
www.k2a.be
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Baksteen… What else?
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