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We breiden uit …
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Woning en architectuurpraktijk 

te Koksijde

Geldhof - Decoene Architecten

Toen dit vakantiehuis werd 

gebouwd in het begin van de 20ste eeuw, 

liet niets vermoeden dat het mogelijk was 

om het één eeuw later om te vormen tot 

een hoofdverblijfplaats die ook uitstekend 

geschikt zou zijn voor de huidige noden 

van een familie met jonge kinderen.

De eigenaars van het huis zijn architec-

ten en hebben met behoud van de kwa-

liteiten van de bestaande woning een 

uitbreiding gerealiseerd. Aangezien ze 

het huis enkele jaren in zijn oorspron-

kelijke staat hebben bewoond, waren 

ze perfect op de hoogte van de sterke 

en zwakke punten ervan. Daardoor werd 

het ontwerp van de uitbreiding op zo 

een manier uitgewerkt dat de nieuwe 

ruimten de hele dag konden baden in 

het (zon)licht.

Dit huis in cottage-stijl is typisch voor 

het architecturale patrimonium van 

Koksijde. De uitbreiding blijft desal-

niettemin zeer discreet en haalt op 

geen enkele manier het bestaande 

gedeelte onderuit. 
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Een ruimte aan de voorzijde, afgewerkt 

met houten beplanking, huisvest de 

garage en de toegang tot het architec-

tenbureau, dat zich in de “sous-sol” 

van het oude gedeelte bevindt.

De uitbreiding steunt op de achter-

kant. Het nieuwe gedeelte heeft een 

hedendaags karakter en toch is het niet 

choquerend of opvallend. Het is over 

twee verdiepingen verspreid. Op de 

eerste verdieping profiteert de keuken 

en de ontbijthoek van de lichtinval die 

de ganse dag aanwezig is en van het 

zicht op de tuin. Dankzij de inrichting 

van het gelijkvloers heeft het huis nu 

een rechtstreeks contact met de tuin. 

Deze ruimte doet dienst als speelkamer 

en ontspanningsruimte die naadloos 

aansluit op het terras. 

De interventie blijft uiterst discreet… 

Men kan zich vanaf de straatkant 

onmogelijk de rijkdom van de interne 

circulaties en het spel van niveaus 

inbeelden. Eenmaal binnen echter, laat 

men zich eenvoudig verleiden door de 

hele atmosfeer van het huis. Zowel in 

de binnenafwerking als in de uitvoering 

van het (nog) niet gevoegd metselwerk 

in wildverband vinden we dezelfde zorg 

terug om alles zo elegant en eenvoudig 

mogelijk te houden. Weloverwogen, 

functionele en krachtige keuzes!

www.geldhofdecoene.be


