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Els Claessens, ECTV architecten
over het bouwen van plekken die bemiddelen
Els Claessens en Tania Vandenbussche werken
aan een veelheid aan projecten, verschillend qua
programma en qua schaal. Zes thema’s illustreren
hun visie op wonen en komen in verschillende
combinaties terug in de projecten.
ECTV hecht veel belang aan de juiste afstand tussen
de intimiteit van het wonen en het publieke van de
straat. Het wonen mag opgemerkt worden van op
straat, maar moet niet te kijk gezet worden.
Een smalle woning die bijna alle licht langs de
voorgevel moet vangen, krijgt een sas met dubbele
wand in glas, deels transparant, deel kathedraalglas.
Het sas voorziet ruimte voor fietsen en berging maar
laat ook een maximum aan lichtinval toe zonder de
privacy te hypothekeren.
In een nieuwbouwproject met drie woningen voor AG
VESPA wordt een aantal treden boven straatniveau
gewoond. De fietsenberging die als buffer tussen
straat en wonen ligt, blijft daardoor uit het zicht
en belemmert niets van het zicht naar buiten toe.
Contact met de buitenwereld uit zich ook in het
voelbaar maken van het verloop van de dag. Door het
spel met volumes en ramen op onverwachte plaatsen
slagen de architecten erin om zelfs in het hart van
de woning onverwacht licht binnen te halen. Ook dit
zoeken naar meerdere oriëntaties en waar mogelijk
een derde gevel creëren, is een aanpak die terugkeert
in hun werk.
Een Leuvense rijwoning op een sterk hellend
terrein krijgt een getrapte tuin, licht en lucht in de
middenkamer en extra zichtlijnen. Het put-gevoel
wordt ingeruild voor een ruimere woonverdieping,
bijzondere doorzichten en een streepje zon. ECTV
lijkt wel een zesde zintuig te hebben voor dat soort
van verborgen potenties, waarmee ze ongelukkige
randvoorwaarden weten om te buigen naar een
subtiele maar onmiskenbare meerwaarde.

Andere projecten krijgen een gelijkaardige
behandeling. De aanleiding voor een verbouwing
is vaak het gevoel van de bouwheer dat zijn of haar
woning te klein is, maar voor ECTV is de oppervlakte
uitbreiden dan niet noodzakelijk de juiste oplossing.
Door in te zetten op juiste verhoudingen, voldoende
licht, een goede circulatie en een optimaal gebruik
van de beschikbare ruimtes is uitbreiding vaak niet
nodig: kleiner is grootser. Bovendien wordt het
contact met de tuin geoptimaliseerd, waardoor de
achterkant voorop komt te staan.
Het thema ‘gedeelde vreugde’ gaat in op de
voordelen van het ‘samen maken’, hetzij verschillende
opdrachtgevers met een gedeeld programma,
hetzij een bouwheer die verschillende eenheden
realiseert. Naast het project voor AG VESPA bewijzen
ook een woongebouw in Molenbeek en een cohousingproject in Gentbrugge dat het geheel meer
kan zijn dan de som der delen. Aaneengesloten
buitenruimtes, discrete doorzichten en architecturale
elementen zoals luifels geven elke individuele
woning een extra, onverwachte kwaliteit. Veel van
de projecten van ECTV leken met een handicap aan
de start te verschijnen, maar hun doordachte aanpak
maakt dat ze ook aan de slag kunnen met leftovers. In
afwijkende randvoorwaarden of specifieke condities
vinden ze onverwacht toch kansen.

Woning Gent, ECTV architecten.
Foto's: Hilde D'Haeyere

44

45

