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Binnenlandse architectuur
Foto’s: Martino Pietropoli / Koen Van Damme  

Het project is gebaseerd op een onverwachte ruimtelijke indeling. De 
kleine binnenplaats op de begane grond fungeert als !lter tussen de 
straat en de woning. Het is een soort Japanse binnenplaats, een kleine 
geheime tuin. De achterkant heeft een kleine tuin. De twee slaapkamers 
op de begane grond genieten van deze rustige en intieme ruimtes: één 
komt direct uit op de binnenplaats; de andere kijkt uit op de achtertuin.

Boven strekt de woonkamer zich naar buiten uit via een terras dat 
licht naar binnen brengt. Vanuit de leefruimte kunt u genieten van het 
uitzicht op het kanaal, in plaats van deze te mijden.

Baksteen, als een cocon, omringt deze unieke plek en de!nieert zijn 
contouren om de relatie tussen binnen en buiten te sublimeren.

www.studiofarris.com

Dit kleine huis past met zijn originaliteit perfect tussen de woningen 
met uitzicht op het kanaal dat het dorp Humbeek doorkruist.

Het huis vervangt een reeds bestaand gebouw. De aanpassing aan de 
omgeving door nieuwe ruimtelijke oplossingen toe te passen, vergroot 
het potentieel van de site en herde!nieert de manier van ontwerpen. 
Terwijl de andere huizen aan het kanaal geen gebruik maken van de 
aanwezigheid van het water, heeft Studio Farris Architects juist deze 
relatie met het kanaal geaccentueerd.

De architecten werkten aan het volume door een deel van de 
oorspronkelijke bouwschil te “legen” om een buiteningang te creëren. 
Ze organiseerden ook de verdeling van ruimtes op een “omgekeerde” 
manier door het woongedeelte boven en de slaapkamers op de begane 
grond te plaatsen en zorgvuldig de grenzen en de relatie tussen binnen 
en buiten te herde!niëren.

Canal House in Humbeek 
Studio Farris Architects
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