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Samenlevingsproject Antwerpen
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H

Thuis
bij de buren
als je door de ingangspoort van deze oude industriële
site stapt, ontdek je iets wat je nooit zou verwachten:
een woon- en werkplek mét grote tuin in hartje
metropool. Bij twee van de drie gezinnen die hier in
harmonie samenleven, gingen we een kijkje nemen.

et noordelijk deel van Antwerpen, op het snijvlak van de
stations- en de Stuivenbergwijk, is een dichtbevolkte maar
charmante buurt met veel kleine entiteiten en diverse
nationaliteiten. Op straat heerst er een gezellige en wat
chaotische drukte, zeker op vrijdag, moskeedag. Maar eens je de
poort van dit project van Collectief Noord binnenrijdt, kom je in
een oase van groen en rust. In dit binnengebied, waar ooit een
oude drukkerij stond, bevinden zich drie identieke panden, goed
voor 1 architectenbureau en 2 gezinswoningen. Een derde gezin
woont in het appartement boven de ingangspoort, en dan heb je
nog een grote tuin. Architect Erik Wieërs van architectenbureau
Collectief Noord: “Toen de dienst stadsprojecten van de stad
Antwerpen een wedstrijd uitschreef voor de herbestemming van
dit binnengebied, waren we met ons architectenbureau meteen
geïnteresseerd. We vonden het positief dat de stad deze niet zo
evidente buurt terug in haar eigenheid wil waarderen, en ver
weg van de idee van gentrification, voorzieningen wil treffen voor
de mensen die hier wonen. Wat ons interesseert, is de sociale
mix van deze wijk, jonge koppels, gezinnen met kinderen en
diverse nationaliteiten.” En dus bouwde Collectief Noord hier
een woon- en werkmix met 3 woningen en 1 bureau. Eén pand
werd de nieuwe bestemming van het architectenbureau en Erik
en zijn gezin kochten ook een woning. Onmiddellijk na de bouw
verkochten ze de resterende panden aan twee gezinnen die ze
niet kenden. Meteen de start van een aparte samenlevingsvorm.
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Erik: “Eigenlijk is dit project vanuit de collectieve ruimte,
namelijk de tuin ontstaan, veeleer dan vanuit het idee van een
samenlevingsproject. We wilden een gemeenschappelijke tuin,
zodat elk gezin een grote tuin ter beschikking zou hebben in het
midden van de stad. Deze collectieve tuin werkt maar in de mate
dat die niet publiek is maar ook niet helemaal privé, het moest
een goede middenweg zijn. Oorspronkelijk wilde de stad hier
een openbaar binnengebied van maken, maar daar hebben we
ons tegen verzet omdat er met maar 3 gezinnen veel te weinig
sociale controle is.” Omdat het de bedoeling is dat de bewoners
de tuin delen en dus niet voor zichzelf een hoek ervan inpalmen,
mogen de woningen geen al te private relatie met de tuin hebben,
alleen via de eigen voordeur. Het semi-publieke karakter wordt
nog versterkt door de aanwezigheid van het architectenbureau,
waar overdag ook de medewerkers aanwezig zijn of bezoekers
hun auto parkeren. De kinderen spelen in de tuin, de gezinnen
barbecuen samen of eten gelijktijdig aan de lange tuintafel.
Alle gebeurt hier spontaan en vrijblijvend. Qua architectuur
ademen de huizen de sfeer van vroegere pakhuizen, binnen zijn
ze ongeveer hetzelfde van opbouw en structuur. De ruwbouw
van dit wooncomplex is tegelijk ook de afwerking, met bakstenen
binnenmuren, betonnen plafonds en overal dezelfde groene
tegelvloer. Maar elk gezin bracht wél zijn eigen accenten aan.
Bij twee van de drie gezinnen nemen we binnen een kijkje.
www.collectiefnoord.be
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De architect, zijn vrouw
en hun drie dochters

Het industriële boekenrek fungeert als scheidingswand tussen de leefruimte annex keuken en de
masterbedroom. De groene grestegels op de vloer zijn duurzaam en heel onderhoudsvriendelijk.
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rchitect Erik en zijn partner Rowena wonen zelf
in één van de huizen, samen met hun drie kinderen,
Louise (20) en Babette (16), de dochters van Erik,
en Janthe (7) van Rowena. In dit pand bleef de ruwe
afwerking niet alleen zoals ze was, maar werd ze nog eens
versterkt door de basic uitvoering van de keuken en het gebruik
van industriële elementen. De combinatie met het vintage
meubilair geeft het een heel aparte sfeer.

Drie bouwlagen
Erik en Rowena leven hier op 3 niveaus, met als zenuwcentrum
de grote leefruimte met keuken op de eerste verdieping. “Zo
hebben we een beter overzicht op de tuin en zijn we ook dichter
bij het dakterras op de tweede verdieping.” Om met dat dakterras
niet boven de toegelaten hoogte van de scheidingsmuur te komen
en toch 3 bouwlagen te krijgen, werd de onderste laag, waar de
kinderslaapkamers, de badkamer en nog wat technische ruimtes
in werden ondergebracht, een stuk in de grond ingegraven, zo’n
70 cm onder het maaiveld. Om zo veel mogelijk zuiderzon in de
gemeenschappelijke binnentuin te halen, werd dit pand - net als
de twee andere individuele panden - noordelijk op de voormalige
industriële site georiënteerd. Voor wie wat meer privacy wil, is er
het zalige dakterras.

WYSIWYG?
Maar de leefruimte annex keuken heeft nog een verborgen kant.
Achter het industriële rek bevindt zich ook de masterbedroom
met ernaast een aparte dressing. Het geheel creëert een gezellige
soort rommel en laat zien dat hier geleefd wordt. Door de
glazen muur van de dressing zie je de kleren hangen, de boeken
zijn uitgestald in het rek dat ook als kamerverdeler dient. De
snelbouwstenen zijn niet bepleisterd en de keuken is ingericht
met kasten van laminaat op een multiplexplaat en vezelplaat, het
soort kasten dat je ook in de andere woningen vindt. Maar hier
is die basic budgetstijl doorgetrokken tot de hele keuken. Aan de
kopse kant zijn de platen niet afgewerkt, en aan de binnenkant
zijn de kasten open rekken. Het aanrecht bestaat dan weer uit
stenen muurtjes waartussen kastjes hangen.

Angst voor design
De inrichting van deze architectenwoning is tekenend voor de
filosofie van Collectief Noord. “Als bureau hebben we wat angst
voor design, voor alles wat te veel ontworpen is, en dan te veel
showroom of etalage wordt...”, legt Erik uit. Dus combineerde
hij kasten uit de jaren 40 en 50 in diverse soorten hout met een
tafeltje uit de jaren 20, een Italiaanse designbank uit de jaren 70
en een ligstoel en zeteltjes van Le Corbusier, alles gekregen of op
de kop getikt. Het is een geslaagde mix geworden van vintage,
brute materialen en een industriële look die nog verwijst naar de
oude drukkerij die hier ooit stond.
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Hiernaast: zicht op de grote leefruimte
met aan de rechterkant de open keuken.
Ze is ontworpen in een combinatie van
multiplex met een laagje laminaat en
witte formica. Aan de binnenkant zijn
de kasten open gebleven, net zoals het
rek met de ontbijtspullen naast de tafel.
Rechts: via de opening van de sculpturale
stalen trap met houten treden komt er
nog extra zonlicht binnen. Onder: in de
badkamer op de gelijkvloerse verdieping
zorgen de geglazuurde gevelstenen op de
scheidingswanden meteen voor betegeling.
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“

Wij houden niet
van té ontworpen
interieurs, een
huis is geen
showroom

“
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De jonkies van het project
en hun dakterras

Het instrumentenatelier van Nico op de
hoogste verdieping kijkt uit op het grote
dakterras, dat met zijn opengewerkte
balustrade toch nog in contact staat met
de gemeenschappelijke tuin beneden.
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I

k ben nog maar één keer in mijn leven verhuisd”, lacht
Alien (28), vertaalster Frans, Spaans en Chinees, als we haar
opzoeken in hun huis van Collectief Noord, waar ze samen met
Nico (29), instrumentenbouwer (www.plogviolinbows.com),
woont. “Toen wij zo’n 5 jaar geleden samen gingen wonen, deden
we dat bij mijn zus en haar man, die net onze ouderlijke woning
in Borgerhout gekocht hadden. Ik vond het leuk en praktisch om
zo samen te wonen.” En toen ze besloten om een eigen stek te
zoeken, wilde het koppel liefst een oud pand om te renoveren, in
een rustige buurt in het groen. “Groot was dus mijn verbazing
toen Nico mij wees op deze nieuwbouw in hartje stad... Maar
vanaf het moment dat ik hier binnenstapte, was ik verkocht.”

Goed gevoel
Nu, ongeveer twee jaar later, heeft ze er nog geen seconde
spijt van. “Het bevalt ons hier erg, het is ongelooflijk efficiënt
samenwonen, alles gaat hier vlot en makkelijk en we delen heel
veel dingen met de andere bewoners. Het gevoel dat ik had toen
ik hier de eerste keer kwam en de anderen zo gemoedelijk in de
tuin zag zitten, heeft me niet bedrogen. Hier kan iedereen bij
elkaar terecht, je kent elkaars patronen en er is nooit een drempel
om bij elkaar binnen te stappen.” Zo organiseert Alien hier op
dinsdag een soort van naschoolse opvang voor de kinderen van
haar zus en dan zijn ook de kinderen van de andere gezinnen
welkom. In de zomer aperitieven en eten de bewoners samen aan
de grote tafel in de tuin, de plek die iedereen samenbrengt.

Eigen toets
De tuin zorgt voor het groen waar Nico en Alien naar op
zoek waren, zelfs in hartje stad. En ook met de eerder brute
en industriële stijl van de nieuwbouw kon Alien vrede nemen:
de bakstenen muren, ingebouwde kasten in een combinatie
van laminaat en witte formica, de badkamer met geglazuurde
gevelsteen, de groene grestegels op de vloer en zelfs het
betonnen plafond. Alleen de rode snelbouwstenen kregen
een dun laagje bezetsel, met daarbovenop een laag witte
structuurverf. “Doordat de indeling hier anders was dan in
de andere panden - we hebben een grote vide in de keuken
- zaten we hier met te grote en dominante vlakken in rode
baksteen.” De keuken is een ontwerp van Nico. (Het werd een
low-budget keuken, want na aankoop van het huis was het geld
op). Die maakte hij met een aanrecht van terrastegels, fronten
van gerecupereerde parketplanken, binnenkasten van Ikea en
tweedehandse elektrotoestellen, alles in totaal voor nog geen
3.000 euro. Want creativiteit met materialen, oude meubels
en accessoires, dat is de rode draad van de inrichting van dit
huis. Zoals de fauteul die Nico maakte met stukken van een
bureau en een tafel, of de oude prints van de De Keyserlei die
Alien meebracht uit het stadsarchief van Antwerpen en die nu
dienstdoen als schuifpanelen voor het industriële rek.
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“
“

Creativiteit en selfmade
vormen de rode draad in huis
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Hiernaast: Nico maakte de keuken op een
budgetvriendelijke manier. Voor het
aanrecht en de werkbladen gebruikte hij
grote terrastegels. Voor de keukenkasten
combineerde hij de binnenkasten van Ikea met
fronten van gerecupereerd parket.
Links Boven: in de doorgang onder het
eerste appartement heeft elke familie
haar eigen berging. De staanplaatsen voor
de auto’s bevinden zich onder de duplex
van Nico en Alien. Rechts boven: Alien
vond oude panelen met stadsgezichten
uit Antwerpen in het stadsarchief. Nu
fungeren ze als schuifpanelen voor het
industriële opbergrek. Een eenvoudige plank
die aan het rek gemonteerd werd, creëert
een handige bureauplek. Rechts onder:
Nico maakte deze zetel met resten van een
bureau en een tafel.
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Boven, links: een zelfgemaakte zitbank, een
oud krukje, een vintage kast en een koeienvel
van Ikea zorgen voor een persoonlijke
aankleding. Onder: de inkomhal met veel
praktische inbouwkasten die duidelijk de
stempel van Collectief Noord dragen: net
zoals in alle andere huizen zijn ze gemaakt
van vezelplaat met laminaat en witte formica.
Hiernaast: in de masterbedroom vallen de
muur met retrobehang en de vintage spiegel
meteen op.
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“
“

We kunnen altijd bij de buren terecht,
en zij bij ons. Dat is een grote luxe.
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