
Exclusieve totaalrenovatie van 
modernistische architectenwoning in 
het “Nieuw Kwartier”, hartje Leuven



OMSCHRIJVING 

Deze modernistische architectenwoning opgetrokken in 1939 naar 
ontwerp van architect Pierre d’Haveloose onderging een complete 
make over in 2022, resulterend in een optimale symbiose van bestaande 
modernistische elementen in combinatie met eigentijds design, comfort 
en perfecte afwerking. 

TROEVEN 

•  Exclusieve totaal renovatie van modernistische architectenwoning 

•  Gelegen in verkeersluwe straat van het ‘Nieuw Kwartier’ met open 
 vooraanzicht over pleintje en achteraan volledig aangelegde tuin 
 omgeven door groen 

•  321 m2 bewoonbare oppervlakte met 4 slaapkamers 
 (waarvan 1 penthouse studio van 55 m2) en 3 badkamers

•  Ruime leefruimte met open doorzicht tot einde tuin  
 zonder niveauverschillen 

•  Afgewerkt met topmaterialen



GELIJKVLOERS 

190 m2, waarvan
• Binnen leefruimte 78 m2

• Aansluitend terras 25 m2

• Tuin met 2e terras verderop in de tuin van 87 m2

Open zicht vanaf de inkomhall doorheen de leefruimte en tuin.
Vooraan keuken en leefruimte die naadloos overgaat in uitbouw.

INKOM

• Via de stijlvolle dubbele voordeur komt u in de inkomhall met 
 open zicht op de originele gerestaureerde trap en tuin 
• Vloer in art deco tegels 

KEUKEN EN LEEFRUIMTE 

• Maatwerk keuken in panelen Osaka met verticale nerf en 
 grepen/sierlijsten in mat goud 
• Lades met silent closing system en opbergsysteem
• Toestellen: magnetron grill, surroundcook multifunctionele 
 heteluchtoven, steampro en vaatwasser
• Vervolledigd met espressomachine en wijnkoelkast 
• Keukeneiland en aanrecht afwerkt in Italiaanse ‘Royal Brown’ marmer 
 (tevens ook op de vensterbanken gebruikt) en verlichting 
 ‘Wever & Ducré’ boven het eiland maken het plaatje compleet
• In de aansluitende leefruimte kan een ruime eettafel worden geplaatst
• Vloeren doorheen het volledige gelijkvloers in massief visgraat parket 

RELAX RUIMTE 

Architecturaal hoogstandje.
• 5,5 m hoog plafond met nieuwe eiken balkenstructuur, 
 dito beplanking en design verlichting 
• Volledig beglaasde achterwand met verzonken alu schuifraam 
 (Reynaers) voor een naadloze overgang naar terras en tuin 
• Bij de vrijstaande gashaard komt u hier gezellig tot rust 



TUIN EN TERRAS

De 25m diepe tuin werd volledig nieuw aangelegd met aandacht voor:
• Maximaal water doorlatend groen en minimale verharding 
• Winterharde beplanting om ook tijdens herfst en winter optimaal 
 van de tuin te genieten

• Terras afgeboord met wintervaste Toscaanse Jasmijn 
 (bloeit van april tot september)
• Waterkanaal met beplanting over de ganse lengte van het terras 
• Omkadering in groene beuk (waarvan het blad tijdens de winter 
 roestbruin wordt en in april wordt gewisseld)
• Achteraan wintervaste leibomen (steeneik) en groenblijvende taxus 
• 4 tal perkjes met beplanting 
•  Om in alle rust te genieten 2e terras achteraan in tuin onder 
 een nieuw aangeplante wintergroene Magnolia Grandiflora 
 ‘Gallisoniensis’, die met wat meer jaren het pronkstuk 
 van de tuin zal worden, maar reeds nu grote schotelvormige, 
 crème-witte bloemen krijgt



1STE VERDIEPING (55m2)

HALL MET TOILETRUIMTE

MASTER BEDROOM 
met 3 dubbele ramen over nagenoeg de volledig hoogte en open 
vooraanzicht over het pleintje. 
• De geïntegreerde doorloop dressroom in panelen Osaka met 
 verticale nerf (idem keuken) geeft via een beglaasde deur 
 toegang tot de aansluitende badkamer 

BADKAMER
• Ruime inloopdouche, vrijstaand bad en 2 ruime wasbakken 
 (120 cm breed), allen in solid surface 
• De gebruikte materialen worden doorgetrokken in 
 alle 3 de badkamers en de 2 aparte toiletruimtes doorheen 
 de woning 
 ■ Vloer en douche bekleding in Agrillae Coccio 
    (tegels 120 cm voor minimale voegnaden)
 ■ Kraanwerk Grohe Essence – Geborsteld Cool Sunrise
 ■ Grote cirkelvormige verlichte spiegels
 ■ Badkamermeubels in Osaka met verticale nerf 
    (idem keuken en dressroom)

2e VERDIEPING (55 m2)
2 ruime slaapkamers en badkamer met inloopdouche 

3e VERDIEPING (55 m2)
Ruime penthouse studio met aansluitende badkamer. 
De aan 3 zijden beglaasde dakkapel met pivoterend raam biedt 
een prachtig uitzicht over de stad en de nabije St Kwintenskerk.

VERDIEPING -1 (78m2)
Toegang via open trap 
• Vooraan ‘gasten’ badkamer met toilet en ruime wastafel 
 in solid surface en beglaasde (niet doorzichtige) binnendeur
• Achteraan ruime wijnkelder, eveneens afgescheiden via 
 beglaasde binnendeur
• Vloer in art deco tegels (idem gelijkvloers)

Functioneel gedeelte 
- Verwarmde was / droogruimte 
- Hobby – bergruimte 
- Technische ruimte 



STRUCTUUR EN ISOLATIE
• Architect Pierre d’Haveloose ontwierp een bijzonder stevige 
 structuur met buitenmuren van 45 cm dik en stevige betonnen 
 draagbalken (incl. lateien) doorheen de ganse woning 
• Voorgevel en achtergevel werden kwalitatief gerestaureerd 
• Met nieuw en volledig geïsoleerd hellend dak (RD waarde 6,6) 
 en plat dak (RD waarde 5,4)

RAMEN EN DEUREN
• Houten ramen in het klassieke gedeelte van de woning 
 (Moabi – Klasse 1) 
• Architecturaal hoogstandje in uitbouw met 5,50 meter hoog 
 Reynaers aluminium hefschuifraam 
• Op de 3e verdieping een langs 3 zijden beglaasde dakkapel 
 met Reynaers alu pivoterend raam 
• Zonwerend glas in voorgevel, licht verduisterd glas in 
 dubbele voordeur 
• Glas isolatie 1,0K

BEVEILIGING 
Alarmsysteem met een combinatie van ruimte detectoren en mag-
neetcontacten, waarop ook 10 bekabelde optische rookmelders en 
hittemelder aangesloten. Bedienbaar via klavier op gelijkvloers en 
master bedroom 1ste verdieping, alsook vanop afstand via app. 

VENTILATIE 
Ramen 1ste & 2e verdieping: Renson Invisivent Air Light 
Afvoer vochtige lucht badkamers via 2 Zehnder ComfoFan CMF 14.

TOPMATERIALEN 
Eénheid van materialen en kleurcodes doorheen de ganse woning 
voor sfeer en rust. 

VERWARMING 
• Gascondensatieketel Vaillant Ecovit VKK 47 KW in combinatie 
 met Vaillant Unistor indirecte warmwaterboiler 200L
• Originele (gerenoveerde) gietijzeren radiatoren met retro 
 thermostatische kranen doorheen de ganse woning bieden niet 
 enkel een unieke uitstraling, maar tevens een aangenaam 
 warmtegevoel
• 2 Zehnder Charleston ledenradiatoren (3200W) in uitbouw 

KRAANWERK 
Grohe Essence – Geborsteld Cool Sunrise

DOMOTICA 
Niko Home Control

VERLICHTING 
Wever & Ducré

VLOEREN 
Badkamers: Vloer en douche bekleding in Agrillae Coccio (tegels 
120 cm voor minimale voegnaden) 
Gang gelijkvloers en verdieping -1: art deco tegels
Leefruimte gelijkvloers massief visgraat parket 
Verdiepingen: samengestelde parket met eiken toplaag 
Terrassen: Blauwe hardsteen 

BINNENDEUREN 
Houten deuren: maatwerk in massief hout met deurbeslag HDD 
Cosmic mat koper. 
Beglaasde deuren en wanden: Saint Gobain by lievenvandorenglas.be.

KROONLIJST
Artisanaal maatwerk in Meranti by denisbelmans.com.

MARMER
Keuken en vensterbanken in Italiaanse ‘Royal Brown’ marmer by 
Natuursteen-Vanderhaeghen.be.



ADRES

3000 Leuven – Emile Van Arenberghstraat 24
Oppervlakte 190 m2
Kadaster Sectie C – Nr 0503N4P0000

CONTACTGEGEVENS 

Filip Machiels
Tel. 0477232327
filip@immo-time.be
3000 Leuven 
Vismarkt 10c


