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in een flat met respect voor het verleden

ECTU

Met de juiste
accenten
Het lijkt alsof deze Berlijnse ﬂat
gewoon een opfrisbeurt kreeg, maar
laat je niet bedriegen. Architect Filip
Cleynen ging tot in de diepte.

Naast het grote,
massief ogende
keukenblok werden
ook een lange eettafel en de messing
lamp erboven op
maat gemaakt.
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n de levendige wijk Kreuzberg in Berlijn, in
een typische Altbau-woning op de eerste
verdieping, schuilen parelwitte ruimtes
omkaderd met bekoorlijke sierlijsten.
Het was het opzet van Belgisch architect
Filip Cleynen om de oorspronkelijke schoonheid in een hedendaags jasje te steken. Want
schijn bedriegt: het lijkt dan wel alsof het
appartement onlangs ‘gewoon’ een opfrisbeurt
kreeg, maar dit was een grondige verbouwing.
De volledige indeling van de woning werd
herbekeken. De keuken en de eetkamer, gelegen aan de voorgevel van het gebouw, werden
één ruimte. Van de twee kleine kamers voor de
diensters is geen spoor meer nadat de sierlijs-

I

ten op het plafond werden doorgetrokken.
Via een dubbele hoge deuropening is deze
ruimte verbonden met de leefruimte. De opening werd precies in de as van de dubbele deur
van de slaapkamer gemaakt. Cleynen: “Zo ontstaat er een zichtas van de ene naar de andere
uiterste ruimte.”

Visgraat revisited
Nog meer eenheid kwam er door de verschillende vloerniveaus allemaal op gelijke hoogte
te brengen. Nu wandel je van de ene ruimte
naar de andere op een nieuw eiken parket. “De
eenheid wordt nog eens geaccentueerd door
het patroon van de vloer door te trekken”, legt

Cleynen uit. Dat patroon is Hongaarse punt, de
modernere versie van visgraatparket.
Als architectuurhistoricus en -theoreticus
vond de bewoner het niet meer dan normaal
dat de historische elementen intact werden
gehouden of waar nodig werden hersteld. De
belangrijkste elementen uit de woning waren
de Berliner Türen, die hoge dubbele deuren
waardoor de plafonds nog hoger lijken, de houten ramen en het sierlijke stucwerk.
Dat stucwerk an sich was al een monnikenwerk, met dank aan de typische Berlijnse neorococo, de stijl uit de 19de eeuw die ontstond in
Frankrijk en zich verspreidde over andere
delen van Europa en de VS als reactie op het

Van keuken tot
slaapkamer, door
de dubbele deuren lopen
de ruimtes in
elkaar over.

FILIP CLEYNEN
Studeerde architectuur aan Sint-Lucas in Brussel / Richtte in 2007
het Antwerpse Set-Office Architects op / Werkte onder meer voor Nike
en Bank Van Breda / Realiseerde ook residentiële projecten zoals dit
appartement in de Berlijnse wijk Kreuzberg
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In de erker
van de leefruimte
baad je in
het licht.

Achter de donkere,
met stof beklede
schuifwanden
in de slaapkamer
werd de dressing
geïntegreerd.
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CARTE BLANCHE
SUBTIELE HINTEN VAN MARMER, HOUT EN GOUD.
KRAAKWITTE MUREN VORMEN HET PERFECTE CANVAS
VOOR AL DIT MOOIS.
samenstelling ISABELLE VAN ORSHAEGEN

In geen enkele
ruimte zul je veel
prullaria vinden,
wel enkele
slim gekozen
objecten en
kunstwerken.

Snijplank met
visgraatmotief
Skagerak via
homemadestories.shop
145 euro

Vaas sment.be
60 euro per stuk

Peper- en
zoutvaatje
House Doctor
45 euro

VOOR BADKAMER EN KEUKEN
WERDEN DE MARMEREN BLADEN
ZORGVULDIG UITGEKOZEN
EN BIJ ELKAAR GEPUZZELD

neoclassicisme en tot het begin van de Eerste
Wereldoorlog in de mode was. De kunststukjes
in pleister werden door een gespecialiseerde
firma met behulp van siliconen mallen overgenomen en gereproduceerd. Ook sommige deuren werden zorgvuldig nagemaakt. “Dit was
niet origineel, maar het lijkt wel zo. Het is een
klassiek architecturaal principe dat nog altijd
werkt”, glimlacht de ontwerper.
Ook voor de materialen paste de architect
dezelfde denkoefening toe. Het gebruik van
waardevolle en natuurlijke materialen maar
op een hedendaagse manier. Denk aan carraramarmer, messing en eik. Voor de badkamer en

het keukeneiland werden de marmeren bladen
zorgvuldig uitgekozen en bij elkaar gepuzzeld
om de tekening door te laten lopen alsof het
een massief blok is.

Voeten op de grond
Hier geen prullaria of uitstalling van allerhande objecten maar een weloverwogen selectie van meubilair, kunst en een gevulde boekenwand. Een mix & match van klassiek en
hedendaags op een zuiver witte achtergrond.
Het belangrijkste meubelstuk is de grote
tafel waar geregeld etentjes onder vrienden
worden georganiseerd. Deze keukentafel met

bank werd door een Berlijnse meubelmaker op
maat vervaardigd, heel bruut laswerk met
patinaverftechnieken en een massief eiken
tafelblad. Aan de wand Wheel of Desire – een
werk van Eike König in knalgroene neon en
potlood, een bevriend kunstenaar en graficus.
Heeft Cleynen nu honger naar meer?
“Natuurlijk is Berlijn een fantastische plek en is
het een droom om zo’n project te mogen verwezenlijken, maar we blijven met de voeten op
de grond en werken vastberaden door om ons
portfolio in België en in het buitenland verder
uit te bouwen. Berlijn staat voorlopig alvast op
het programma voor de ontspanning.”
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Boekensteunen in marmer
stonedmarble.com
79 euro

Wandlamp
made.com 59 euro
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