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Het dakappartement op de zeventiende verdieping van een ‘Amelinckx’-gebouw
in Borgerhout biedt een magistraal uitzicht over Antwerpen en de wijde om -
geving. De flat werd volledig gestript en heringericht. Alle beschikbare ruimte
wordt nu tot het uiterste benut. 

Architect Dimitri Pauwels liep
stage bij wijlen Jo Crepain en
raakte getriggerd door woon-

plekken die hij als «niet standaard» om-
schrijft. «Ik geloof absoluut in een ten-
dens die weer focust op wonen in de
stad,» zegt Dimitri. «Bij dit appartement
viel ik onmiddellijk voor de oriëntatie
en het fenomenale uitzicht. Aan de zij-
kant kijk ik uit over het gulle groen van
het Rivierenhof. Daar komt ook de zon
op die zich daarna helemaal wentelt
rond mijn appartement, om onder te
gaan boven de skyline van ’t Stad». 

Wanden weg
Het 89 vierkante meter grote apparte-
ment in deze typische betonnen blok uit
1973 werd volledig gestript. Alle niet dra-
gende wanden gingen er uit. Slechts één
binnenmuur achter het huidige keuken-
blok bleef overeind, net als een stukje zij-
muur en de leidingschacht. «Ik wou ab-
soluut beginnen met een leeg blad», zegt
Dimitri. «Dit moest een minimalistische
loft worden waarbij ik het maximum haal

uit de beschik-
bare ruimte. Be-
doeling was om
hier op een com-
fortabele manier
te bewegen, zon-
der dat je looplijn
wordt onderbroken». 
Er kwamen specifiek
ontworpen meubelen op maat en wand-
kasten die letterlijk elke vierkante centi-
meter benutten. Alleen de badkamer en
het toilet kregen een soort kastdeur die
als het ware oplost in de wand. Wit over-
heerst maar wordt nooit eentonig; Dimitri
speelt graag met contrastkleuren als
oranje en fel groen. «Kleuren die je con-
sequent laat terugkomen, versterken het
concept en brengen meer organisatie in
de ruimte. Ze zuigen de aandacht naar
de juiste punten».

Geen opsmuk
De woonkamer oogt bijzonder luchtig,
ook al omdat alle opsmuk is vermeden.
Er is slechts een laag opbergblok met in-

directe verlichting. Daardoor krijgt het
panoramische uitzicht alle aandacht. De
kinderkamer maakt overdag deel uit van
het woongedeelte. ’s Avonds geeft een
gordijn daar de nodige intimiteit. Eten
gebeurt aan de keukentoog, die tegelijk
ook opbergruimte is. De slaapkamer is
een zone op zich met vasttapijt en glazen
wand. Eén wand werd in het oorspronke-
lijke ruwe beton gelaten. De verbouwing
duurde twee jaar en werd, afgezien van
de betonnen gietvloer, volledig door
 Dimitri uitgevoerd. (JT)

40 jaar oude flat gestript en heringericht

Elke vierkante
centimeter telt

Zitgedeelte met rechts het keukenblok, tegen de enige binnenwand die bewaard werd. Foto’s Wiegandt

De slaapkamer is een zone op zich. Wandkasten 
benutten overal de laatste vierkante centimeter.

De flats dateren uit 1973. 

De kinderkamer maakt overdag deel 
uit van het woongedeelte.

Architect 
Dimitri Pauwels.


