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Het project TP bevindt zich in de volkse buurt van 
Mechelen. Een alleenstaande vrouw met groene vingers 
kocht daar een huisje naast een kerk en vroeg dmvA om 
het te verbouwen. dmvA creëerde niet alleen een huis 
dat aan haar wensen voldeed, maar zorgde ook voor een 
heropleving van de straat. 
 De klant had de wens om aan urban farming te 
doen, wat niet evident is in het centrum van een stad. 
Het perceel was bovendien helemaal volgebouwd en de 
achterzijde is noord gericht, waardoor die zich vaak in 
de schaduw van het hoofdhuis bevindt. Een groene plek 
achter het huis was dus wegens lichtgebrek niet vanzelf-
sprekend. dmvA besloot daarom de achterbouw weg te 
halen, behalve een stalen ligger. De balk inspireerde hen 
om enkele liggers toe te voegen en daarop de serre te 
plaatsen. Door de serre letterlijk te laten zweven, creëerde 
dmvA een oplossing voor het lichtgebrek en zorgde op 
die manier dat de patio luchtig blijft. Als bijgevolg van het 
opentrekken van de kavel, ontstond er een mooi uitzicht 
vanuit de serre of de eerste verdieping, met de kerk als 
stedelijk decor.

Aangezien er door de oriëntatie minder licht binnen-
komt op de gelijkvloers van het pand, plaatste dmvA de 
slaapkamer beneden en de woonkamer boven. Naast de 
patio bevindt zich een kleine leefruimte die later ook als 
slaapkamer kan gebruikt worden. Door het weghalen van 
alle binnenmuren en het creëren van open ruimtes, lijkt 
de woning ondanks haar kleine woonoppervlakte (80m2) 
groter dan ze is. Zo werd de trap telkens aan de zijkant 
van het pand gezet, opdat de ruimtes niet doorbroken 
worden. Op de tweede verdieping was er recentelijk een 
stukje aangebouwd. dmvA haalde dat hoekje er weer af, 
bracht het pand terug naar zijn oorspronkelijke vorm en 
bouwde daar een dakterras. De gevels van het huis zijn 
wit gekaleid, waardoor de littekens er blijven doorkomen 
en zo de geschiedenis niet helemaal wordt verdoezeld.
 Waar vroeger de garagepoort en de toegangspoort 
waren, maakte dmvA alles open tot aan de patio. Het is 
een overdekte buitenruimte onder het huis geworden, 
waar de auto kan geparkeerd worden. De ruimte is afge-
sloten door een poort met stalen lamellen geplaatst onder 
een hoek van 45 graden. Zo’n poort schenkt genoeg 
privacy, maar geeft toch een open, lichte indruk. Vroeger 
was het donker hoekje bij de poort een probleemplek 
in de straat, maar door de ingreep van dmvA is het een 
frisse hoek geworden die de straat doet heropleven.

Urban farming in de stad
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››› gelegen in een dorpse buurt te Mechelen

›››  kerk als stedelijk decor
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voor  ››› volgebouwd perceel + noord gerichte orientatie

   ››› lichtgebrek   
     ››› urban farming moeilijk

na   ››› serre op stalen liggers

   ››› lichte patio
  
   ››› open dakterras
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voor
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››› terras aan de lichtzijde

››› omgekeerd wonen: 

   leefruimte boven (licht)

   slaapkamer beneden (minder licht)

››› gelijkvloers: overdekte buitenruimte: openheid

››› weghalen van binnenmuren: open ruimtes

››› kerk als decor

0 21



 P9

dm
vA

0 0 1 2



 P11

dm
vA

+1 0 1 2



 P13

dm
vA

 P13+2 0 1 2





dmvA
Drabstraat 10

2800 Mechelen
0032 15 33 09 86

info@dmva-architecten.be
www.dmva-architecten.be
Fotografie © Bart Gosselin


