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Tweewoonst in Schilde
TEAM 80 architecten

In deze nieuwbouw twee-

woonst in Schilde wonen drie generaties; 

ouders, kinderen en kleinkinderen. Elk 

gezin beschikt over een eigen woonge-

legenheid. Leven onder één dak en toch 

gescheiden van de anderen was de uitda-

ging die door TEAM 80 werd aangegaan. 

Elk gezin wou immers in een comfortabele 

omgeving zijn eigen levenswijze en pri-

vacy behouden. Zo werd o.a. gevraagd dat 

elke wooneenheid over een eigen inkom 

zou beschikken.

De architecten ontwierpen deze 

dubbele woning als een opeenstape

ling van twee woongelegenheden. Op 

die manier kon elk gezin genieten 

van het uitzicht op de tuin. Op de 

bovenverdieping krijgen de ouders een 

groot terras. Op de benedenverdie

ping hebben de kinderen een directe 

toegang tot de tuin. Dit gezin met jonge 

kinderen had een grotere bewoonbare 

oppervlakte nodig. Op de eerste verdie

ping werd voor hen een bijkomende 

ruimte met badkamer en slaapkamer 

ingericht. 

Beide wooneenheden hebben een 

aparte toegang. Vanaf de half onder

grondse garage verbinden een gemeen

schappelijke trap en lift de verschil

lende vloerniveaus. De dubbele as in 

plan bepaalt de organisatie van beide 

woningen. Centraal scheidt een grote 

schuifdeur de twee woongelegenheden 

van elkaar.

De architecten hebben gespeeld met 

variërende verdiepingshoogten tussen 

de leefruimten en de kamers. Dit alles 

werd gerealiseerd met inachtname van 

de wens van het oudere koppel om 

in hun wooneenheid geen niveauver

schillen te voorzien zodat zij er ook op 

later leeftijd zouden kunnen blijven 

wonen. 

De dragende structuur van deze 

dubbele woonst is een belangrijk 

element in het concept van dit project. 

De architecten wilden de structuur 

ook zichtbaar maken in de gevels. 

Het architectonisch beton laat toe elk 

niveau van het gebouw duidelijk te 

onderscheiden. De ruimte ertussen 

werd ingevuld met gevelmetselwerk. 

Foto: Lisa Van Damme



5BOUWEN MET BAKSTEEN
①  ②  ③  ❹   vijfenveertigste jaargang  2015

geschilderde gevels en het oranjerood 

van de dakpannen.

Deze tweewoonst biedt aan de verschil

lende generaties het voordeel van het 

samen wonen terwijl de woongelegen

heden die werden gecreëerd voldoende 

flexibel zijn om ook totaal onafhankelijk 

van elkaar te kunnen fungeren.

www.team80.be

De gevelstenen met een lang en 

plat formaat laten toe de horizontale 

lijnen van het project nog beter te 

accentueren. De lintvoegen werden 

dieperliggend en met schaduwvoeg 

uitgevoerd en zijn daardoor duidelijk 

aanwezig. Met deze opbouw hebben de 

architecten de in deze wijk gangbare 

kleurvoorschriften uit de jaren ‘60 
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Download de projectfiche

http://www.team80.be
http://lannoo-print.be/Mailings/BMB/4_2015/Schilde/projectfiche.pdf



