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Bouwen aan morgen
 

 

Badkamerklussen? De interieurarchitect weet raad - 01/07/2010
Je badkamer (her)inrichten is een hele uitdaging. Want er zijn flink wat keuzes die je 
moet maken. Daarom vroegen wij interieurarchitect Karla Hennes om goede raad voor 
wat betreft het gebruik van kleur, ruimte en materiaal. Met deze aanbevelingen is 
succes gegarandeerd!

Kleur ■

Ruimte ■

Materiaal ■

6 basisregels ■

Kleur en licht
“Ga voor zo veel mogelijk witte tinten! Ik weet dat kleur iets persoonlijks is. Maar 
vanuit mijn praktijk heb ik ondervonden dat mensen felle kleuren snel beu worden. Als 
je het bad, de douche en het badkamermeubel in een zo licht mogelijke kleur neemt, 
kan je via allerhande accessoires nog altijd kleur brengen in het geheel. Vooral 
blauwe en groene tinten vind ik aangenaam in de badkamer. Veel hangt ook af 
van de ruimte. Heb je een grote badkamer, dan werkt het bijvoorbeeld goed om je 
badkamermeubel met de lavabo in houtkleur of een andere opvallende afwerking te 
nemen.” 

“Door de vloer in iets donkerdere beigetinten of grijs uit te voeren, kan je een mooi 
contrast creëren. Neem liever geen witte vloer! Tenzij je graag veel tijd besteedt aan 
het onderhoud.” 

Modern of landelijk
“De tips hierboven werken bij uitstek in een moderne badkamer. Voor de landelijke 
badkamer zijn pasteltinten (van gebroken wit, grijs, beige, enz.) een betere keuze. 
Hiermee realiseer je makkelijk een romantische, nostalgische sfeer. Dit type badkamer 
wordt gekenmerkt door de vele lambriseringen en losse kasten. We noemen dit ook 
wel ‘livingstijl’, omdat je op het eerste gezicht zelfs niet meteen ziet dat het om een 
badkamer gaat. Het zou qua kleur- en materiaalgebruik net zo goed een woonkamer 
kunnen zijn.”

Privacy
“Meestal ligt de badkamer op de verdieping, waardoor inkijk niet echt een probleem 
vormt. Wil je toch van zo veel mogelijk lichtinval genieten, zonder aan privacy in te 
boeten, kan je bijvoorbeeld gebruik maken van lichte rolgordijntjes of je badkamer zo 
inrichten dat er geen inkijk op bad en douche mogelijk is.”

Licht
“Voor de algemene verlichting gebruik je best inbouwspotjes in het plafond. In een 
bestaande woning kan je een verlaagd plafond maken met daarin de spotjes 
geïntegreerd. In een nieuwe woning kan je de openingen voor de inbouwspots laten 
uitfrezen in de vloerelementen.” 

“Zorg ervoor dat de verlichting bij de lavabo functioneel is en niet storend 
werkt. Als je werkt met een directe verlichting die je van bovenaf naar beneden richt 
en die deels de spiegel, deels je gezicht verlicht, zit je zeker goed.”  
“Voor wie graag experimenteert in de badkamer, biedt led-verlichting een uitdaging. 
Zeker als je de led-verlichting aansluit op een domoticasysteem dat de kleur 
regelmatig laat veranderen. Dit is enorm ontspannend. Opgelet: dit werkt alleen goed 
in een badkamer die voor de rest zeer sober is qua kleur, bijvoorbeeld overwegend 
wit.”

Ruimtegebruik
“Typisch voor een badkamer: ze is meestal erg klein, pakweg 3 x 3,5 m. Dus ben je 
sowieso al erg gebonden aan bepaalde limieten. Maar het minste dat je verlangt in een 
badkamer is toch wel een bad én een douche. Oudere mensen kiezen er wel 
regelmatig voor om een grote douche te nemen met een geïntegreerd zitje, maar dan 
geen bad. En dat is iets wat ik iedereen kan aanraden, ook wanneer je wel een bad 
hebt: ga voor een zo groot mogelijk douche, zo groot als je badkamerruimte 
toelaat. Het extra comfort dat je hiermee realiseert, is absoluut de moeite waard.”

“Ook open badkamers komen meer en meer voor in particuliere woningen. 
Bijvoorbeeld in de slaapkamer met een losstaand bad en een inloopdouche, in 
combinatie met een badkamermeubel en dressing. Dit noemt men ook wel een 
landschapbadkamer.”

Lavabo’s
“Het aantal lavabo’s dat je neemt, is iets persoonlijks. Sta even stil bij je 
leefgewoonten. Als jij en je partner op hetzelfde moment gaan werken, zijn twee 
lavabo’s geen overbodige luxe. Maar het moet natuurlijk mogelijk zijn qua ruimte.“

“Als je kiest voor een ‘zwevend’ badkamermeubel, dat dus niet helemaal tot op de grond doorloopt, creëer je een extra ruimtegevoel 
en vergemakkelijk je het onderhoud van je badkamer.”

Toilet
“Plaats je toilet het liefst buiten de badkamer! Is dit niet mogelijk, zorg dan voor de nodige privacy met een goede afscherming. Dat 
hoeft niet per se een dure opgave te zijn. Je kan werken met een scherm, glaswandtegels of met een handdoekdroger (zie foto). Dit is 
eigenlijk een soort radiator, die tegelijk een erg esthetische afscherming van je toilet kan betekenen.” 
“Voor een goede hygiëne en een vlot onderhoud, is een hangtoilet de beste keuze.” 
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Neem een 
gratis abonnement op onze wekelijkse nieuwsbrief.

Wellness
“De eerste vraag die je je moet stellen: is mijn badkamer groot genoeg om als 
wellnessruimte in te richten? Een infraroodcabine is minstens 1,5 x 1,5 m, een 
zonnebank is ook al vlug 2 x 2 m, om nog maar te zwijgen van een jacuzzi of een 
sauna... Als je het mij vraagt, is wellness in een te kleine badkamer dus geen 
goed idee. Dan kan je, indien er de nodige aan- en afvoerleidingen aanwezig zijn, 
beter een extra ruimte inrichten speciaal hiervoor. Bijvoorbeeld wanneer de kinderen 
het huis uit zijn en er een extra kamer vrijkomt. Maar een traditionele badkamer staat 
met een bad, douche, badkamermeubel met lavabo en eventueel een toilet echt wel 
vol.”

“Je kan uiteraard wel andere elementen toevoegen om van je badkamer een 
ontspanningsruimte te maken. Er zijn bijvoorbeeld oplossingen om tv te kunnen kijken 
vanuit je bad of om muziek te beluisteren tijdens het douchen en baden.”

Materiaalgebruik
Bad
“Lang geleden werden baden nagenoeg alleen gemaakt uit ijzer met daarover al dan 
niet een laag email. Maar ondertussen zijn baden van acryl, een soort kunststof, al 
jarenlang veruit het populairst en betrekkelijk goedkoop. Een belangrijk voordeel is dat 
acryl langer warm blijft dan staal. Wil je een echt comfortabel en diep bad, dan is een 
bad uit quaryl de beste keuze. Dit is het nieuwste en meest zalige materiaal waaruit 
baden worden vervaardigd. Baden uit quaryl zijn aangenaam gevormd en zijn 
bovendien slipvast en geluiddempend. Maar dat vertaalt zich ook in de prijs. Een bad 
uit quaryl kost al gauw het dubbele van een bad uit acryl.”

Douche
“Hier is de meerwaarde van quaryl miniem, zodat je met een douchebak uit acryl de 
beste keuze maakt. Koop een douchebak die in functie van de afmetingen van je 
badkamer zo ruim mogelijk is. Een inloopdouche is natuurlijk mooi, maar niet altijd 
haalbaar in een bestaande woning. Maar voor mensen die echt niet goed te been zijn, 
is het wel de beste oplossing. Een interessant alternatief voor de inloopdouche, is 
gebruikmaken van een zeer dunne douchebak (van zo’n 3 cm hoog). Wel opgelet: dit 
moet natuurlijk mogelijk zijn met de aan- en afvoerleidingen. Speciaal voor dit type 
douchebakken, zijn er ook extra lage sifons verkrijgbaar.”  
“Met douchewanden uit doorzichtig glas, krijg je een groter ruimtegevoel.”

Badkamermeubel
“Je hebt in principe twee opties: ofwel berging onderaan het meubel, ofwel geen 
berging. Dat laatste is zeker geen verkeerde oplossing, als je dan de sifon bijvoorbeeld 
verstopt achter een handdoekbaar. Maar als we bedenken hoe klein een badkamer 
vaak is, lijkt het toch verstandiger om de vrije ruimte onder het badkamermeubel te 
benutten.” 
“Zoals gezegd zorgen zwevende oplossingen voor meer openheid. Bovendien kan je in 
dat geval met led-verlichting werken.”

“Wat de lavabo’s betreft, hebben we pas de modetrend gezien van de spoelbakken 
bovenop het blad. Maar dat is niet echt een tijdloze oplossing. Bovendien is het niet 
erg praktisch. Al de accessoires die je rond de bakken moet zetten, geven een 
rommelige indruk en er blijft heel wat vuil hangen tussen het bovenblad van je 
badkamermeubel en de lavabobakken. Al deze problemen heb je niet bij een 
ingewerkte lavabo. Het ziet er misschien wat eenvoudiger uit, maar is juist daarom 
veel duurzamer.”

“Om extra opbergruimte te creëren, kan je eventueel nog hoge kasten voorzien. De 
gebruikte materialen zijn kunststof of laminaat met een houtprint of gewoon een effen 
look. Hout kan in principe niet in de badkamer, tenzij je tropisch hardhout zoals teak 
gebruikt, maar dat gebeurt zelden.”

Wanden
“Een praktische tip: betegel alleen de douchewand! Werk de rest van je badkamer af 
met daarvoor geschikte verf. Wij zien aan het type betegeling precies wanneer een 
bepaalde badkamer ingericht werd… Bovendien ben je met verf veel flexibeler. Word je 
de kleur ooit beu, dan kan je er zo een andere laag over aanbrengen.”

Vloer
“In mijn ontwerpen vermijd ik parket in de badkamer. Maar wil je toch per se een 
houten vloer, dan heb je de keuze tussen bamboe en teak (tropisch hardhout). Andere 
houtsoorten kunnen wat mij betreft niet in de badkamer. Gebruik ook nooit 
natuursteen. Want die is erg gevoelig voor zeep en wordt zeer glad. De ideale 
oplossing is een keramische tegel. Neem grote, donkere tegels voor weinig onderhoud. 
Een vrij nieuw materiaal, dat perfect op natuursteen gelijkt, is kwartscomposiet. Maar 
dankzij een speciaal procedé is het krasbestendiger en opgewassen tegen vlekken. Het 
is wel duur om grote oppervlakken met dit materiaal af te werken. Maar bijvoorbeeld 
voor de lavabo, de badrand en het bovenblad van je badkamermeubel, is het een zeer 
opmerkelijk alternatief.” 
"Nog iets wat aan populariteit wint, is de geboende betonnen vloer, vooral bij 
nieuwbouwprojecten.”

Plafond
“Schilderen is hier de meest praktische oplossing. Ik geef de voorkeur aan gebroken 
wit of wit voor een tijdloze uitstraling.”

6 basisregels
Ten slotte geeft Karla 6 gouden tips voor een geslaagde badkamerinrichting, die je 
bovendien zo weinig mogelijk onderhoud bezorgen.

Neem geen witte vloer. ■

Kies grote vloertegels. ■

Hou de kleurkeuze zo licht mogelijk. ■

Plaats een toilet buiten de badkamer, en dan liefst een hangtoilet.■

Zorg voor voldoende verluchting. ■

Probeer zo veel mogelijk ruimtegevoel te creëren. ■

Overzicht
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