
PROJECTDOCUMENTATIE : 

2 oude aanpalende slaapkamers ‘omtoveren’ tot aangename, verfrissende slaapruimtes met 

tussenin ook nog een badkamer 

Beperking: zeer beperkte oppervlaktes en geen spoor van af- en aanvoer noch ventilatie 

voorzien. 

Werkwijze: Plafonds, muren en vloeren werden allemaal vernieuwd. Overal moesten 

leidingen worden ingeslepen. De bestaande schouwen werden uitgebroken. De beschikbare 

vierkante meters werden helemaal uitgepuurd – zonder de ruimtes te overladen. We hebben 

letterlijk en figuurlijk extra kubieke meters bijgecreëerd door veel van het programma in de 

muren in te bouwen.    

Het geheel en de details horen onlosmakelijk met elkaar. De manier waarop de ruimte is 

opgebouwd, werkt volgens mij enkel dankzij het juiste kleuren- en materiaalgebruik, de 

wandbekleding, verlichting en spiegels. 

 

We zijn vertrokken van een Alpijnse chalet look. In de ene kamer stulpt die naar buiten, in de 

andere kamer naar binnen. De ene zit in de chalet, de andere kijkt ernaar. Zo hebben we één 

slaapkamer voorzien van een grote, echt diepe kast waarin ook een bed met de afmeting van 

een twijfelaar is ingewerkt. Het dennenfineer maakt de ruimte tegelijk warm en open in relatie 

met het witte, Alpijns dus. Vanuit de chalet hebben we zicht op het berkenbos. Via een 

schuif/trapje geraak je in het bed. Het kan ook dienst doen als als zitje. 

 

De wanden van de badkamer, ingewerkt tussen beide kamers, zijn de chalet. 

De kopse kanten van deuren, handvaten en deurgrepen zijn fel en geven speelse accenten. Ze 

dragen primaire kleuren: rood, geel en groen.  

In de badkamer geeft een gele vola kraan en een epoxy vloer in dezelfde ral kleur hetzelfde vrolijke 

effect. De badkamer ziet er groter uit dan ze in werkelijkheid is, door de spiegel en het consequent 

betegelen van muren en plafond.  
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