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Koksijde heeft prachtige natuurgebieden, waaronder kostbare reservaten die een mooie 

staalkaart vormen van het duinenlandschap. De zijkavelgrens van deze villa behoort tot 

de overgangszone van het natuurgebied, een benijdenswaardige ligging. De woning zelf 

lag er minder begeerlijk bij. Een uitdaging voor architecte Kathy Decoene.
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DDe woning werd gebouwd in 1975 en dat was 
te zien: gedateerd metsel- en houtwerk, kleine 
ramen, sombere pannen... Maar het huis had 
ook veel troeven en grenzeloze mogelijkheden 
voor een architecte met verbeelding die zich 
inleeft in de wensen van de bewoners. Het stel 
wilde absoluut met een architect uit de regio 
werken. Zo sloegen ze twee vliegen in één klap: 
goede contacten met de gemeente en een nau-
we follow-up van de werkzaamheden. 

TRANSFORMATIE TOT IN DE NOK
Decoene realiseerde de volledige verbouwing, 
grote structurele aanpassingen en een ingrij-
pende vernieuwing van het interieur. Ze werk-
te hiervoor samen met Mi Casa dat bekend is 

vanwege zijn houtbouw en exclusieve architec-
tuur. De bewoners – een stel met drie stude-
rende kinderen – verlangden naar openheid en 
licht, meer comfort en een grotere connectie 
met het omliggende natuurschoon. 

WONEN IN DE DUINEN
Vanuit elke kamer kijk je uit op de ruige helm-
grassen die wuiven in de wind. De tuin werd 
helemaal opnieuw aangelegd met streekeigen 
beplanting. Niets zo mooi als een tuin die het 
karakter van het omliggende landschap onder-
streept. Ondanks de overwegend lage beplan-
ting zit je hier heerlijk beschut op een van de 
vele terrassen rondom de woning.
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De bewoners verlangden naar openheid en 
licht, meer comfort en een grotere connectie 

met het omliggende natuurschoon. 



DOORDACHTE INGREPEN
De villa kreeg een uitbreiding in massieve 
houtbouw. Het bestaande houtwerk werd ver-
vangen en het dak werd vernieuwd met grijze 
betonpannen. De gevel werd gekaleid in poivre 
blanc. De vroegere garageruimte die donker en 
gesloten was, werd volledig opengewerkt. Ook 
binnen werd alles opnieuw ingedeeld. Resul-
taat: een betere ruimtebenutting, veel daglicht, 
een duidelijke link tussen binnen en buiten en 
comfort à la carte.

ADEMBENEMENDE AANBOUW
In de nieuwe aanbouw, die één geheel vormt 
met de keuken, domineert een houten maat-
werktafel met rieten stoelen. Door het hoge 

plafond en de grote glaspartijen oogt de kamer 
nog ruimtelijker. De horizontale muurpanelen 
vormen een mooi samenspel met de eiken par-
ketvloer die overal werd doorgetrokken voor 
visuele harmonie. Het lichtelement benadrukt 
het hoge plafond: de glazen bollen dansen in 
de lucht, een feeëriek schouwspel in het spaar-
zaam getooide interieur. 

BEKOORLIJKE EENVOUD
De maatkeuken werd uitgevoerd in hout met 
een fineerafwerking. Het verticale groefje is 
decoratief op een subtiele manier, net zoals 
het hele interieur: landelijk strak en verfijnd, 
zonder ditjes en datjes. Het donkere aanrecht 
in composiet zorgt voor contrast in het lichte 
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Het lichtelement boven de 
tafel benadrukt het hoge 
plafond: de glazen bollen 
dansen in de lucht, een 
feeëriek schouwspel in 
het spaarzaam getooide 
interieur. 
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De zitruimte, die grenst aan de keuken en eetruimte, werd 
aangekleed met comfortabele zetels rond een sobere houten 

koffietafel waaronder witte poefs schuilen. 
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interieur. Alle toestellen – met uitzondering 
van de ovens – zijn weggewerkt achter een 
kastenwand. Zo vermijd je storende ruis en 
overheerst een rustige sfeer. Het kleurgebruik 
in de keuken en de aangrenzende eethoek doet 
denken aan zand; alsof de duinen het interieur 
inpalmen.

MAATWERK EN COMFORT
De zitruimte, die grenst aan de keuken en eet-
ruimte, werd aangekleed met comfortabele 
zetels rond een sobere houten koffietafel waar-
onder witte poefs schuilen. De wanden zijn 
goed benut met maatwerkkasten in dezelfde 
gegroefde uitvoering als de keuken. Het tv-
scherm en de gashaard werden naadloos inge-
werkt in de wand. Verder nog sierlijke stoelen 
van wit riet en een aantal speelse accessoires. 

KANTOOR MET UITZICHT 
Op de begane grond bevindt zich nog een gro-
te ruimte die fungeert als werkkamer en verga-
derplek. Aan de robuuste maatwerktafel staan 
vergelijkbare stoelen als in de eetruimte. De 
zwarte bibliotheekwand is deels open en deels 
met schappen waarop kleurrijke boeken zijn 
uitgestald. Ook hier verwerkte Kathy een tv-
scherm en gashaard in de wandmodule. In de 
comfortabele loungezetels bij het raam is het 
heerlijk zitten met zicht op het natuurgebied. 

RUST EN HARMONIE 
De ouderlijke slaapkamer met aangrenzende 
badkamer bevindt zich ook op de begane 
grond. Het centraal geplaatste bed heeft een 
hoofdeinde in een grijze stof, aangevuld met 
streelzacht beddengoed. De rest van de kamer 

 In de badkamer met 
vrijstaand ligbad en een 

donker gebeitste wastafel 
zorgt de parketvloer voor 
een warme toets, terwijl 

de shutters het licht 
filteren.



is smetteloos wit, inclusief de inloopkast op 
maat. In de badkamer met vrijstaand ligbad en 
een donker gebeitste wastafel zorgt de parket-
vloer voor een warme toets, terwijl de shutters 
het licht filteren. De doucheruimte werd bete-
geld met een keramische steen met betonlook. 
Het ruwe uitzicht zorgt voor een geslaagde af-
wisseling met de gladde oppervlakken. 

DOMEIN VAN DE KINDEREN
De mezzanine in de nok van de eetruimte her-
bergt een zit- en leeshoek. Verder zijn er nog 
drie slaapkamers voor de kinderen en twee 
badkamers. In de kamers onder het schuine 
dak werd de ruimte optimaal ingevuld met 

kastenwanden, schappen op maat en een zwe-
vend blad als bureau en schrijftafel. Ook hier 
maken zand- en grijstinten schone sier, terwijl 
de wandpanelen en de parketvloer de eento-
nigheid doorbreken met een evenwichtig lij-
nenspel. De meisjeskamer werd geschilderd in 
een zacht grijsgroen dat mooi afsteekt tegen de 
witte meubels en het balkenplafond. 

Kathy Decoene transformeerde een uitgeleefde 
en somber ogende woning in een strak lande-
lijk paviljoen. De villa versmelt met het dui-
nenlandschap. De esthetiek van de woning en 
de natuur integreren rust en zachte, ruimtelijke 
ritmes. =
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In de kamers onder het 
schuine dak werd de ruimte 
optimaal ingevuld met 
kastenwanden, schappen op 
maat en een zwevend blad 
als bureau en schrijftafel. 


