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De groene poort en voordeur van deze vrijstaande split-levelwoning nabij Antwerpen verraden dat de bewoner van kleur houdt. De bureauruimte ligt op straatniveau,  
een halve verdieping hoger bevindt zich de leefruimte, die aansluit op de achtertuin en weer een halve verdieping hoger bevinden zich de dressing, badkamer en slaapkamer. 

|   IN
T

E
R

IE
U

R
  •  A

N
T

W
E

R
P

E
N

   |

Een nieuw huis, een nieuwe sfeer? 
Voor de bewoner van dit vrijstaande 
jaren zestig-huis in Antwerpen 
hoefde dat niet. Liever niet, zelfs. 
Hij wilde een copy-paste van zijn 
vorige appartement en schakelde 
daarom dezelfde interieurarchitecten 
in, die voor een paar aangename 
verrassingen zorgden.  

TEKST JACKIE OOMEN FOTO’S KAATJE VERSCHOREN
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De bewoner wilde de sfeer uit zijn vorige woning meenemen en 
schakelde daarom opnieuw het Antwerpse architectenbureau 

B-bis architecten in. De op maat gemaakte lage kast van 
chocoladebruin wengé-fineer beslaat de volledige wand in de 

zitruimte en loopt over in een scheidingskast tussen de zitruimte 
en de eetkamer. Klassiekers als de ‘Barcelona Chair’ van Knoll 
en ‘PK22 Fauteuil’ van Fritz Hansen gaan hier samen met high 

tech design van Bang & Olufsen (‘BeoVision Eclipse’-televisie) en 
souvenirs van verre bestemmingen. 
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De eettafel van Knoll bevindt zich in de open 
leefkeuken, waar felrode accenten en donkergroene 
fluwelen gordijnen van Roos Mertens in balans worden 
gehouden door een honingkleurige houten vloer, een 
kast in wengé-fineer en frisse, witte muren. Stoelen 
‘Tulip’, Knoll. Lamp ‘Birdie’, Ingo Maurer. Groene fauteuil 
‘Swan’, Fritz Hansen. Doorkijkhaard, M- design. 
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De bestaande keuken kreeg een flashy rode upgrade

De bestaande keuken met marmeren 
wand en spoeleiland en zwarte 
kastfronten bleef behouden, maar 
om het monotone kleurenschema te 
doorbreken kwam er een kastenwand 
met flashy rode deuren in dezelfde stijl. 
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De badkamer kleurt groen, net als de voordeur. Het binnenkomende daglicht laat de mozaïekjes in verschillende groentinten steeds op een 
andere manier zien. De spiegelkast op maat en andere ronde accenten doorbreken de rechtlijnigheid in de ruimte. De ronde handgrepen 
zijn ook terug te vinden in de dressing en op de voordeur. De consistente vormentaal en terugkerende materialen (waaronder wengé-
fineer) creëren eenheid en rust. 

›
Het huis met de groene poort en voordeur is in-
middels al een begrip bij de buurtbewoners, en die 

speelse elementen zetten de toon voor de binnen-
ruimtes van deze vrijstaande splitlevel-woning nabij 
Antwerpen. De bewoner komt van een penthouse in 
de stad, maar was op zoek naar een huis met tuin in 
de omgeving. “Dat penthouse had een schuin dak met 
een dakkapel in de tegengestelde richting en heeft 
dus veel weg van deze woning met 
zijn interessante dakenspel”, vertelt 
Sebastiaan Leroy van B-bis archi-
tecten. “Zijn vorige appartement 
diende als referentie voor zijn nieu-
we interieur. Daar was hij zo tevre-
den over dat hij in het begin zei dat 
hij exact hetzelfde wilde in deze 
woning. Al probeerden we het nu 
toch iets anders aan te pakken”, vult 
zijn collega-architect Otsoe Ver-
donckt aan.  

WEG MET GREIGE 
Als je door de groene voordeur naar binnen stapt, 
wordt meteen duidelijk dat de bewoner niet terug-
deinst voor kleur in huis. Donkergroene fluwelen 
gordijnen sieren de verschillende kamers die, onder 
meer dankzij hun honingkleurige houten vloer en 
maatwerk van chocoladebruin wengé-fineer, een 
warme basis hebben. Een heel verschil met de situa-
tie voor de verbouwing. “Toen we hier de eerste keer 
binnenkwamen, was alles greige (tussen grijs en bei-
ge): de vloer, de muren… De vorige bewoner had een 
dokterspraktijk aan huis - op de plek waar zich nu het 
bureau bevindt - waar ook greige linoleum lag. Om 
eenheid te creëren en warmte toe te voegen kreeg 
het bestaande parket een honingkleurige behande-
ling en kozen we in het bureau voor een massief ei-
kenhouten lamelparket met dezelfde afwerking”, 
vertelt Sebastiaan. De bestaande keuken met spoelei-
land, marmeren wandbekleding en zwarte fronten 
kreeg een flashy rode upgrade. “Net als in zijn vorige 
appartement werkten we hier met een redelijk felle 
kleur om de eentonigheid te breken”, zegt Otsoe. De 
grote Amerikaanse koelkast ruimde plaats voor een 
nieuwe kast, die dezelfde fronten kreeg als de be-
staande kasten, maar dan felrood. Een tint die ook 
terugkomt in de ‘Tulip’-stoelen rond de eettafel en 
die voor wat vurigheid zorgt. 

VAN NU EN TOEN  
Nog een opvallend element in de keuken, dat de lief-
de van de bewoner voor reizen verklapt, is de ser-
veerwagen die we kennen uit vliegtuigen. “Aangezien 
de bewoner veel reist en graag souvenirs mee naar 
huis brengt, ontwierpen we een grote, deels open en 

deels gesloten opbergkast om al die spullen een ge-
schikte plek te geven”, vertelt Otsoe. “De kast die de 
eet- en zitruimte van elkaar scheidt, is van hetzelfde 
materiaal - wengé-fineer - gemaakt als de kast in zijn 
vorige appartement, en vertoont ook dezelfde  
details.” De dressing, op de bovenste woonlaag, 
ademt een nog warmere, geborgen sfeer. “Hier com-
bineerden we wengé-fineer met okergeel vilt, een 

sterk en opwekkend duo. De ideale 
ruimte om je dag in te beginnen, 
dus. Net als in de keuken werkten 
we er deels met bestaande kast-
wanden die nieuwe kastfronten 
kregen en deels met nieuwe wan-
den, zodat de bewoner zijn reiskof-
fers, kleding en andere spullen aan 
het zicht kan onttrekken.” Enkel zijn 
schoenencollectie staat in een open 
kast, en kreeg daardoor een deco-
ratieve functie. Ertegenover staat 
een zitelement, dat zowel een es-
thetische als praktische rol vervult. 

De ruimte heeft iets weg van een retro geïnspireerde 
filmset van Wes Anderson. “Ze kon evengoed vijftig 
jaar geleden zijn ontworpen”, zegt Otsoe. “Niet dat 
we een stijl van vroeger willen nabootsen”, vult Se-
bastiaan aan. “Deze look is tijdloos. Elke keer op-
nieuw gaan we aan de slag met materialen en vormen 
en soms komen daar dan verrassende oplossingen 
uit voort.”

IN VOLLE GLORIE 
De badkamer is een mooi voorbeeld van een speels 
samenspel van vormen en kleuren. De mozaïekjes in 
een betoverende waaier aan groentinten schitteren 
in het daglicht, dat overvloedig binnenvalt door het 
originele ronde raam. Een kleine badkamer en ber-
ging vormen na de verbouwing een luxe wellness-
ruimte met een grote inloopdouche met afgeronde 
wanden, een infraroodsauna achter een deur van fi-
guurglas en een weelde aan ruimte. Otsoe: “De scher-
pe hoeken die overal in de woning aanwezig zijn, 
hebben we gecounterd met ronde vormen, zoals het 
raam dat de buitengevel meteen ook aantrekkelijker 
maakt. Het figuurglas zorgt voor privacy en maakt 
raamdecoratie overbodig, waardoor het groene  
stalen frame volledig zichtbaar blijft.” Hoewel de mo-
zaïekjes veel aandacht opeisen, straalt de ruimte door 
de eenheid aan materialen rust uit. “De bewoner had 
in zijn vorige appartement gelijkaardige mozaïeken, 
maar dan vlakker. Door nu voor meer kleurschakerin-
gen te gaan, oogt het geheel chiquer”, vertelt Sebasti-
aan. Veel dezelfde ingrediënten, dus, maar een ander, 
verbeterd recept. 
b-bis.be

‘We doorbreken 
de scherpe 

hoeken die in de 
woning aanwezig 

zijn met ronde 
vormen’ 
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Na de verbouwing vormen de kleine badkamer en 
een berging nu een luxe wellnessruimte, met een 

grote inloopdouche en infraroodsauna. Het gebruik 
van figuurglas geeft de bewoner voldoende privacy 

in de douche en maakt raambekleding overbodig. 
Het nieuwe raam in de badkamer springt in het oog 

en maakt de zijgevel meteen ook interessanter. 
Handdoeken, Missoni. Badkamerproducten, Aesop. 

Mozaïeken, Bisazza.    
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De dressing heeft iets weg van een retro geïnspireerde filmset van Wes Anderson

Dankzij de combinatie van wengé-fineer en okergeel vilt ademt de dressing een geborgen sfeer. In de ruimte 
werkten de architecten deels met bestaande kasten die nieuwe fronten kregen en deels met nieuwe wanden. 
De ronde vormen van de open schoenenkast en het zitelement zorgen ook hier voor afwisseling en zachtheid. 
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Een mix van objecten, kunstwerken, 
designmeubels en vintage creëren een 

persoonlijke sfeer in de werkruimte en living. 
Stoelen ‘Barcelona’, Knoll. ‘Egg Chair’, Fritz Hansen. 



|  
 A

N
T

W
E

R
P

E
N

   
|

De slaapkamer, die zich op de bovenste 
verdieping bevindt. Bed, Hästens. Bureaulamp 

‘Paul Smith Edition’, Anglepoise. 
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