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Het multifunctioneel benutten van 
de beschikbare ruimte zorgt voor een 
ruimtelijk en functioneel interieur 
waar slapen, bergen, wassen, kleden 
een doorlopende ervaring wordt. 
De open ruimte in de badkamer wordt 
eveneens benut als circulatieruimte 
voor het bed en de toegang naar 
de kleedruimte. De glazen deur 
die de dressing begrenst is ook de 
deur van de douche. Een verhoogde 
circulatie  naast het bed laat toe 
er het bedlinnen te bergen.  Het 
centrale meubel (gebouwd rond een 
dragende muur) onderscheidt het 
heldere daggedeelte (badkamer) van 
het warmere eiken nachtgedeelte en 
zorgt voor de gewenste bergruimte 
in de badkamer en in de slaapkamer.
Cirkels op de wand in de slaapzone 
zijn geplaatst volgens de slaapcurve, 
beëindigd in het daggedeelte.
Uitgezaagde cirkels in de zijkant van 
het bed, in de verrolbare linnenbak, 
voor de verwarming, zorgen voor de 
nodig luchtcirculatie en ventilatie. Het 
doortrekken van de ronde openingen 

in de dressing brengt gediversifieerde 
bergmogelijkheden. Het uitschuiven 
van functionele zones in het meubel 
aan badkamerzijde (wastafel en 
voetzone) vormen bergzones in de 
slaapkamer.
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Opdracht : 

De opdrachtgever wenste in de 
beschikbare ruimte een slaapruimte, 
badkamer met wastafel en douche en  
een aparte kleedrumte te realiseren. 
De behoefte aan bergruimte bij 
iedere functie werd nauwkeurig 
doorgegeven.  De opdrachtgever 
associeert slapen eerder met warme 
materialen, wassen eerder met heldere 
materialen.

Aanpak: 

Intense versterkende dialoog en  
voverleg  met de opdrachtgever, 
bracht  de noden, materiële en 

immateriële, in kaart.  Dit werd 
vervolgens in verschillende stappen 
vertaald naar het ontwerp. 
Zo is het slaapgedeelte eerder warm van 
karakter en is  de ruimtelijke ervaring 
vna het daggedeelte vergroot door het 
toepassen van witte materialen.
Het multifunctioneel benutten van de 
ruimte die er is,  is voor ons essentieel in 
een wereld waar ruimte schaars wordt.
Het geliefd zijn van de ontworpen 
ruimtes is een eerste vereiste om te 
spreken van een duurzame aanpak.
 
Samenwerking met andere 
disciplines: 

Van in het begin stelden wij een goede 
samenwerking met de opdrachtgever  
voorop.  Het overleggen met 
aannemers en fabrikanten zorgde voor 
een zorgvuldig en uitvoerbaar ontwerp.
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