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Christine CONIX (°20/05/1955, Lier)

studie: Architectuur aan het Hoger Instituut voor Architectuurwetenschappen Henry van de 

Velde te Antwerpen, diploma in 1978.

werk: 

Richtte eigen architectenbureau op in 1979, vormde het in 1989 om tot ‘Architectenbureau 

Christine Conix’, en in 2000 tot ‘Conix Architects’. Oprichting tweede kantoor in Brussel in 2004.

Continue groei, ook naar grotere projecten. Naast residentiële projecten (individuele woningen, 

wooncomplexen en appartementen) ook scholen, culturele projecten, commerciële panden, 

kantoren, bankgebouwen, industriële projecten, site-ontwikkelingen, inrichtingen, product design 

en renovaties. Telkens vanuit vier basisideeën: context, duurzaamheid, samenleving en kennis.

Enkele topprojecten: renovatie van het Atomium in Brussel met nieuwbouwpaviljoen (2006), 

masterplanning nieuw stadscentrum Marchicamed Nador in Marokko in opdracht van koning 

Mohammed VI (2013).

Vanaf maart 2013: fusie tussen Conix Architects en RDBM Architecten en Adviseurs tot CONIX 

RDBM Architects met het oog op (nog meer) grensverleggende architectuur en internationale 

ambities. Fusie bestuurd door architecten Christine Conix, Jorden Goossenaerts en Frederik 

Jacobs, vanuit Antwerpen, Brussel, Rotterdam en Terneuzen, vanuit de kernwaarden: context, 

duurzaamheid, maatschappij, kennis.

Voor CONIX RBDM Architects is ieder project 

uniek en vraagt het altijd om een specifieke 

benadering, rekening houdend met de vereis-

ten van de omgeving. Elk project, ongeacht 

de schaal en de ligging, vormt een uitdaging 

waarop CONIX RBDM Architects een uniek en 

contextueel antwoord formuleert, dat zowel 

kwaliteit, emotie als duurzaamheid ademt. Om 

tot dat unieke antwoord te komen, onderzoekt 

het kantoor dan ook steevast heel aandachtig 

de plaatselijke ‘cultuur’, site, context, klimaat...

De opdracht van de bouwheer

De bouwheer gaf de opdracht voor de bouw 

van een gezinswoning op een sterk hellend 

terrein. De nieuwbouw moest het bijzonde-

re karakter van het terrein en de uitzichten 

maximaal benutten. De locatie is immers zeer 

uniek: het perceel ligt verdoken achter de  

bebouwde kom en is enkel toegankelijk via 

een landweggetje dat leidt naar een hellend, 

nogal ‘bergachtig’ landschap met bosvege-

tatie. Daar moest een al even unieke woning 

worden gebouwd, gepersonaliseerd en op 

mensenmaat, die de persoonlijkheid van de 

bouwheer en zijn gezin zou uitstralen. Aspec-

ten zoals functionaliteit, ruimtelijkheid, licht, 

duurzaamheid en ecologie mochten hierbij 

niet uit het oog verloren worden. Ook diende 

te worden gestreefd naar een hedendaag-

se uitstraling met organische aspecten. De  

woning moest een oase van rust zijn, zonder 

de voeling met de omgeving te verliezen.

De oplossing door de architect: 

een relatie met het landschap

Het concept voor dit vrijstaande huis is afge-

leid uit de kenmerken van de site. Het huis 
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wordt omarmd door de natuur. Het gaat,  

zowel in plan als in snede, een veelheid van 

relaties aan ten opzichte van haar glooien-

de, bosrijke omgeving. Hoewel het gebouw 

met drie bouwlagen en 550 m2 oppervlakte 

gedeeltelijk is ingegraven, wordt het land-

schap zoveel mogelijk in ere gehouden. Het 

omvangrijke sokkelvolume zit halfweg in de 

helling geschoven en komt in de eerste plaats 

tegemoet aan de specifieke karakteristieken 

van het terrein. Hierdoor wordt het landschap 

als een deken over het volume getrokken, wat 

mogelijk gemaakt wordt door de toepassing 

van groendaken. Bovenop dit sokkelvolume 

zijn vervolgens twee minder volumineuze 

bouwlagen voorzien, zodat het totaalbeeld 

van de woning zich zo subtiel en licht moge-

lijk kan inpassen in de omgeving. Naast dit 

eerder ecologische aspect van de sokkel, is 

er ook de functionele dimensie: de onderste 

bouwlaag omvat immers alle functionele,  

secundaire ruimtes, zoals ateliers, berging en 

wijnkelder. De leefruimtes bevinden zich een 

niveau hoger, in het opengewerkte, volledig 

beglaasd volume van de eerste verdieping. 

Het daglicht overstroomt deze ruimtes, die een 

panoramisch uitzicht op de groene omgeving 

bieden. Deze ruimtes staan enerzijds voor een 

oase van rust, maar zorgen anderzijds, door 

de transparantie, ook voor een gevoel van 

betrokkenheid bij de omgeving. De bovenste 

verdieping, ten slotte, herbergt de slaapver-

trekken. Een geïntegreerd buiten terras biedt 

hier een fraai uitzicht over het heuvelachtige 

landschap vanuit een ander perspectief. Op-

vallend is dat er geen steunpilaar is voorzien, 

waardoor het buitenterras wel lijkt te zweven.

Materialen weerspiegelen het plan

Naarmate het gebouw stijgt in verdiepingen, 

veranderen ook de materialen. Er worden 

doorheen de woning drie types van materi-

aal gebruikt, één type per bouwlaag: leisteen 

voor de onderste bouwlaag (sokkel), glas voor 

de tweede bouwlaag (leefruimtes) en don-

kere baksteen voor de bovenste bouwlaag 

(slaapkamers). Elk materiaaltype draagt bij 

tot de functionaliteit: een solide functiezone in  

leisteen, een transparante leefzone in glas en 

een ingetogen slaapzone in baksteen. De leis-
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teen accentueert ook de integratie in de natuur. 

Deze steensoort wordt immers meestal in be-

paalde gebieden in de bergen gevonden, waar 

ze ontstaat uit klei die onder druk in de loop 

van vele miljoenen jaren wordt omgevormd tot 

leisteen. 

Het natuurlijke, duurzame en ecologische  

aspect wordt ook doorgetrokken naar de inte-

rieurafwerking, zoals in het gebruik van met  

vezels versterkte gipsplaten die worden vervaar-

digd uit gips en gerecycleerde papiervezels. Er 

zijn veel eerlijke, natuurlijke materialen gebruikt, 

zoals hout en natuurstenen vloeren. Verder zijn 

er, hoewel dit huis al in 2007 werd opgeleverd, 

toch al zonnepanelen en een ventilatiesysteem 

met warmterecuperatie geïnstalleerd.

Visie op architectuur

De architectuur die CONIX RDBM Architects 

nastreeft, is het resultaat van meerdere as-

pecten: de locatie van het gebouw, het ruim-

telijke concept, de materialisering, de detail-

lering en de afwerking. Het architectonisch 

resultaat refereert daarbij niet alleen aan de 

omgeving, maar weerspiegelt vanzelfspre-

kend ook de tijdsgeest.

 

Daarnaast streeft het bureau naar een hel-

der ontwerp, dat tot uitdrukking komt in de 

behandeling van de buitenruimte en de ruim-

telijkheid van het interieur. Kernwoorden hier-

bij zijn: functionaliteit, ruimtelijke ervaring en 

verrassing.

De waarde van architectuur draait niet louter 

om het gebouw op zichzelf. De gevoelswaar-

de ervan is minstens even belangrijk: de spirit 

van het gebouw, de dynamiek, de meerwaar-

de voor de omgeving

Zowel het materiële als het immateriële bepa-

len de meerwaarde van architectuur. Daarom 

toetst CONIX RDBM Architects elk ontwerp 

aan de volgende parameters: context, duur-

zaamheid, maatschappij en kennis. 
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Niveau 0
01 carport
02 inkom
03 gastenkamer
04 badkamer
05 berging
06 sauna
07 patio

Niveau 1
01 eetkamer
02 leefruimte
03 keuken
04 berging
05 ontspanningsruimte
06 terras

Niveau 2
01 slaapkamer
02 bureel
03 badkamer
04 terras




