
Buro2018 | Het permanente Ibizagevoel 
Hun achtergrond van ondernemers en door de wol geverfde reizigers verloochent zich niet bij de 
bewoners. De villa zou met gemak kunnen worden verplaatst van de Antwerpse groene rand naar 
de Spaanse kust of misschien zelfs naar Bali. Uit verborgen speakers klinkt loungemuziek, het 
water van het zwembad glinstert uitnodigend, comfortabele ligstoelen wachten op de eerste 
gasten. Ook al is de herfst reeds aangebroken, de zon lijkt altijd te schijnen over deze origineel 
en doordacht gerenoveerde woning.  

Robrecht Vermant (L), Bart Coenen (M) 
& Alexander Maes (R) | Architecten



Dakwerken: Dakwerken Vda & Partners
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Met een gevel van maar liefst 27 meter en een bewoonbaar 
oppervlakte van 250 vierkante meter werden de bewoners 
 onmiddellijk getroffen door de mogelijkheden van de in 1973 
gebouwde bungalow-villa. De tuin was wat dichtgegroeid, het 
huis enigszins verwaarloosd en vooral de indeling, bestaande uit 
een opeenvolging van kamertjes, was volstrekt niet meer van deze 
tijd, maar met een kleine verbouwing zou dat allemaal kunnen 
worden aangepast. “In dat kleine hebben we ons vergist”, geeft 
één van de bewoners toe. “Omdat we ervoor kozen de leefruimte 
 totaal anders in te delen, moesten er een aantal draagmuren 
sneuvelen. Door de isolatie moest ook de vloer worden  verhoogd. 
Dat vroeg om een bijzondere bouwtechnische oplossing.” 

Raamdecoratie: Roos Mertens Interieur
Parketvloeren: Global Wood

Stalen draagprofielen
Die werd bedacht en geïmplementeerd door Bart Coenen, van Buro2018 
architecten en Justyna Jerzykowska, de projectarchitect. De architect koos voor 
stalen profielen, die werden bevestigd op de zolderverdieping om de nieuwe 
draagstructuur aan op te hangen. Ze zijn daar weliswaar zichtbaar, maar de 
zolder wordt enkel gebruikt als berging. De losse trap die ernaar leidde is echter 
 vervangen door een vaste en eventuele  toekomstige kopers hebben de keuze 
de hele verdieping her in te richten als bijvoorbeeld slaapkamers of een grote 
 werkruimte. “Hoewel ze er dan wel een dakraam of dakkapel in moeten aan-
brengen”, zegt Bart Coenen. “Dat was een voorstel van mij dat de huidige bewoners 
hebben afgewezen. Zij kozen resoluut voor een gesloten dak en een concentratie 
van alle woonruimtes op het gelijkvloers. Ze wisten heel goed wat ze wilden.” 



Plaatsing en leverancier haarden: Goeyvaerts Haarden



Buro2018

Niet alleen visueel
De ramen aan de achterkant waren door de vorige bewoners reeds vergroot, 
maar de huidige wilden nog meer verbinding met de tuin, en niet alleen visueel. 
Daarom kozen ze voor een directe toegang vanuit elke ruimte, de bureauruimte 
achterin dus evenzeer als de was- annex technische ruimte, de slaapkamer net 
zo goed als de badkamer en de keuken. De ooit door de bekende tuinarchitect 
Jacques Wirtz aangelegde tuin is eveneens aangepast, maar de bijzondere 
 bomen die er stonden zijn gebleven. Helemaal af is ze volgens de bewoners nog 
niet. “We hebben ruimte gelaten voor een extra zithoek achterin en we denken 
er over in de toekomst nog een poolhouse te laten neerzetten. Maar zoals ze nu 
is, voldoet ze al helemaal aan onze wensen. Wij streefden naar het hotelgevoel 
dat je op reis krijgt, het idee dat je verwend wordt als een gast in je eigen huis, 
wat ik een beetje ironisch wel het permanente Ibizagevoel zou willen noemen. 
Dankzij Buro2018 architecten zijn we daarin geslaagd.” 

Weggewerkt
De keuken is modern en mooi. Alle apparatuur en lades zijn weggewerkt achter 
deuren zonder grepen, maar wat wel in het oog springt zijn een glazen kast om 
champagne en wijn gekoeld te bewaren en een aparte bergruimte, die de functie 
van bijkeuken vervult. De overige ruimtes liggen aan weerszijden van een 
gang, die desgewenst kan worden afgesloten. Ook hier zijn de deuren en 
grepen  optisch weggewerkt. Een sterk staaltje schrijnwerk, want het vraagt 
een uitlijning die op de millimeter past. Het effect van de lengte wordt  versterkt 
door een reep LED verlichting. 

Elektrische en domotica installaties: Rousseeuw Stefan



Maatwerk (keuken en kasten): Trouilliez Interieur
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Perfect evenwicht
De badkamer en de master bedroom worden van elkaar gescheiden door de 
dressing. Hierin is kundig gebruik gemaakt van spiegels, zodat ze groter oogt 
dan ze werkelijk is. De plavuizen verlenen ze een extra chique touch, maar net 
als in de keuken en de badkamer getuigt het gebruik van dergelijke materialen 
steeds van smaak en leidt het nergens tot overdaad. Kleuren en decoraties passen 
perfect bij elkaar. Symmetrie in bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen werkt eveneens 
sfeerversterkend en brengt de ruimtelijke verhoudingen nog meer met  elkaar in 
evenwicht. Geen van de ruimtes is overdreven groot, er zijn nergens vierkante 
meters teveel, maar alle beschikbare oppervlakte wordt op een zodanige manier 
benut dat je er als bewoner of gast vrijelijk in kunt ademen.  “Een toilet in een 
badkamer verstoort voor mij dan weer dat ruimtelijke effect”, zegt één van de 
bewoners. “Daarom ben ik blij dat Bart dit zo volledig heeft weten weg te 
 werken achter de inloopdouche.’’ De directe toegang tot de voor- of achtertuin 
bestaat er vanzelfsprekend ook voor de garage. “Hier hebben we gekozen 
voor een brede poort, zodat je niet telkens hoeft te manoeuvreren bij het in- en 
uitrijden”, zegt Bart Coenen. “Er kan één auto in staan. Voor de overige is een 
aparte parking gecreëerd. Je moet vanuit het huis wel een stap naar beneden 
doen. Vanuit de garage zie je pas goed hoezeer we de vloer hebben opgehoogd 
door ze volledig te isoleren.”

‘‘De badkamer getuigt door het gebruik 
van dergelijke materialen van smaak, 
wat nergens leidt tot overdaad’’

Sanitair en warmte installaties: Ar Technics



Schakelmateriaal: Gira
Terrazzo, Natuursteen, Keramiek: Stone
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Finishing touch
Oog voor afwerking is ook een kwaliteit van een goede architect. 
Over de hele gevel werkte hij bijvoorbeeld de goten weg in de 
bekleding onder het dak; in de werkkamer zorgde hij voor 
stopcontacten in de vloer, vlak onder de plek waar het bureau 
zou komen; in de slaapkamers voor lichtknoppen op hand-
hoogte, zodat gebruikers ze bij het binnenkomen blindelings 
kunnen bedienen; in de garage zorgde hij voor een buiten-
kraan, die dan weer werd ingewerkt in een grote vloertegel. 
“De enige die we over hadden van de werken. Zo hebben we 
die toch nog een prima bestemming kunnen geven, als een 
echte finishing touch.”  

Steeds de juiste stemming
Overal in en om de villa klinkt muziek uit Sonos luidsprekers. 
Niet te hard, niet te doordringend, maar genoeg om ze op te 
merken en ervan in de juiste stemming te raken. Wat de muziek 
doet via het oor, doet de inrichting via de ogen en doen de 
 zetels, tafelbladen en drankjes via de tast- en smaakzin. Een 
huis waarin je kunt wonen alsof je permanent op reis bent, 
waarin werken en studeren een hobby worden en familiale 
verplichtingen een feest. Het leek een gedroomd en onrealiseer-
baar effect, maar met de juiste architectuur en de juiste 
 materialen en meubelen blijkt het wel degelijk werkelijkheid 
te zijn geworden.

Zwembad: Pool Systems
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Exterieur en interieur ontwerp
Buro2018, Antwerpen
www.buro2018.be

Plaatsing en leverancier haarden
Goeyvaerts Haarden, Deurne
www.goeyvaerts.com

Parketvloeren
Global Wood, Borsbeek
www.globalwood.be

Dakwerken
Dakwerken Vda & Partners, Gierle
www.dakwerken-vda-partners.be

Maatwerk (keuken en kasten)
Trouilliez Interieur, Kontich
www.trouilliez.be

Buitenschrijnwerk
Acobo, Kalmthout
www.acobo.be

Terrazzo, Natuursteen, Keramiek
Stone, Olsene & Londerzeel
www.stone.be

Sanitair en warmte installaties
Ar Technics, Hoogstraten
www.ar-technics.be

Tekst: Jeroen Kuypers  |  Fotografie: German BourgeatPartners & leveranciers

Overloopzwembad
Pool Systems, Zoersel
www.poolsystems.be

Elektrische en domotica installaties
Rousseeuw Stefan, Ieper
www.stefanrousseeuw.be

Algemeen binnenschrijnwerk
Wouters Filip Algemeen Schrijnwerk, Herenthout
www.asw-wouters.be

Raamdecoratie
Roos Mertens Interieur, Antwerpen
www.roosmertens.be

Schakelmateriaal
Gira, Waregem 
www.gira.be

In de detaillering bewijst zich het meesterschap 
Buro2018 bestaat pas ruim twee jaar, maar oprichter Bart Coenen is al 
veel langer actief als architect. Twintig jaar geleden startte hij als zelf-
standige in het Antwerpse Zurenborg en door het succes breidde hij 
geleidelijk uit, tot het tijd werd een volledig nieuwe (her)start te maken 
met een team dat inmiddels uit twaalf mensen bestaat, zowel architecten 
als interieurarchitecten. De stijl van Buro2018 kenmerkt zich door mini-
malistisch design maar, ook door grote aandacht voor de samenhang 
tussen interieur en exterieur en vooral door oog te hebben voor de 
 detaillering en afwerking. Volgens Goethe bewees meesterschap zich in 
de beperking, Buro2018 laat zien dat niet alleen de spreekwoordelijke 
duivel, maar ook het meesterschap in de details steekt.  
www.buro2018.be 

Buitenschrijnwerk: Acobo
Algemeen binnenschrijnwerk: Wouters Filip Algemeen Schrijnwerk
Exterieur en interieur ontwerp: Buro2018


