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Een geheel van drie woningen in 
Nederokkerzeel
HASA architecten

Op de plaats waar zich vroeger 

een oude woning bevond werd dit nieuwe 

samenhangend geheel van drie wonin-

gen opgetrokken in Nederokkerzeel. De 

overgang van één naar drie woongelegen-

heden zorgde voor een hogere woondicht-

heid. Door een aangepaste volumetrie ver-

zachtten de architecten echter de impact 

van het gebouw op de omgeving.

Voor HASA architecten was de 

inplanting in de bestaande omgeving 

een eerste prioriteit. Het gebouw 

bevindt zich op de kruising van twee 

nietloodrechte straten en volgt de rich

tingen ervan. Achteraan ontstond een 

vrij complex geheel van volumes die 

zich echter inpassen in de omgeving. 

Op de gelijkvloerse verdieping volgt het 

volume de richting van de bestaande 

huizen van de Binnenveldstraat, terwijl 

de eerste verdieping parallel met de 

Driesstraat blijft, hetgeen het gebouw 

zijn dynamisch uitzicht bezorgt.

Het geheel wordt gekenmerkt door 

een zekere rangorde tussen de drie 

woningen. De driegevelwoning op de 
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hoek komt duidelijk naar voor als de 

voornaamste. Ze onderscheidt zich op 

verschillende manieren: ze is groter met 

een bijkomende verdieping, heeft haar 

ingang langs de zijkant in tegenstel

ling tot de twee andere woningen en ze 

heeft een ruime dakuitbouw in de voor

gevel  die de aandacht trekt.

De drie woningen vormen visueel 

één geheel maar zijn opgevat als drie 

zelfstandige wooneenheden. Door 

ontkoppelde scheidingsmuren in snel

bouwstenen te voorzien werd bijzondere 

aandacht besteed aan de akoestische 

isolatie. Elk van de drie woningen 

beschikt achteraan over een eigen tuin.

De combinatie van baksteenmetselwerk 

met daarin grote raamoppervlaktes 

geeft aan het gebouw een eigentijdse 

look. Het gelijmd metselwerk werd 

heel zorgvuldig uitgevoerd, vooral de 

scherpe hoeken vormden een uitdaging. 

Lichtinval is een belangrijk onderdeel 

van de architectuur van HASA. Deze 

realisatie is hiervan een sprekend voor

beeld. De hogere ramen in de woon

kamers alsook de vides in de nachthal 

maximaliseren de lichtinval.
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