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SCHUINE WAND
Caroline kocht een piepklein re
gen en winddicht flatje in een ge
renoveerd appartementsgebouw.
Katrien deelde de veertig vier
kante meter inventief in zodat de
flat een stuk ruimer lijkt dan ze
is. Ze voorzag een lichte open
ruimte, een houten sas met de in
komdeur en een afzonderlijk toi
let, en een schuine wand van het
voorgevelraam tot aan de terras
deur achteraan.
Achter de schuine wand is er
plaats voor een douchecel, veel
bergruimte, een grote koelkast en
een keukenaanrecht. ‘Schuin?
Kan het niet recht?’ vroeg Caroli
ne zich af. Neen, want voor de
douchecel heb je meer plaats no
dig dan voor het aanrecht met
spoelbak en kookvuur. Katrien:
‘Anders moesten we ergens mid
denin met een hoek werken en
dat verstoort het evenwicht. Nu
zit er een sterke dynamiek in, die
ruimte en continuïteit creëert. De
schuine wand valt niet op, maar
ruimtelijk maakt het een enorm
verschil. Net zoals de wand naast
het inkomsas. De verbreding
maakt de zithoek comfortabeler.’
De wanden werden uitgevoerd in
witte mdfpanelen afgewisseld
met blokplaten om meer diepte te
creëren. Alle overbodige details
werden weggelaten om rust en
eenheid te creëren.

EFFICIËNT INGEDEELD
Tijdens haar zoektocht naar een
eigen stek ontmoette Caroline
een kennis die net een oud appar
tementsgebouw had gekocht om
op te knappen. ‘Toen ik de eerste
keer ging kijken, zag ik er niets in.
Het waren hier allemaal kleine
kamertjes. Toen ik daarna bij de

bank polste welk bedrag ik kon
lenen, kwam ik er al snel achter
dat ik iets in een lagere prijsklas
se moest zoeken.’
Bij haar tweede bezoek waren er
heel wat muren weg en heeft ze
de stap gezet. ‘Maar net omdat
het zo klein was, vond ik het
noodzakelijk om te investeren in
een architect. Hier moest de
ruimte heel efficiënt ingedeeld
worden.’
Om de lengte van de ruimte te
doorbreken, ontwierp Katrien in
het midden ervan een afgesloten
sas met een inkomhal en een af
zonderlijk toilet. Het sas loopt
niet tot aan het plafond, er is nog
wat ruimte tussen het sas en het
hoge plafond, wat het ruimtelijk
effect versterkt. Bovenop het sas
zorgt een gewone tllamp voor in
directe verlichting. Om plaats te
besparen kwamen er geen radia
toren tegen de muur, maar wer
den er convectoren ingewerkt in
de vloer.

BETONVERF
OP DE VLOER

Het ontwerp voorzag een vloer in
polyurethaan, maar dat liet het
budget niet toe. Voor zo’n kleine
oppervlakte is een gietvloer rela
tief duur. Katrien stelde voor om

de osbplaten te schilderen met
betonverf, een goedkope, smaak
volle oplossing. Caroline: ‘De
vloer zal geen tien jaar meegaan,
de verf slijt wel af, maar je kan al
tijd een nieuwe laag aanbrengen.
Of op termijn alsnog een giet
vloer leggen. De verf is voldoende

vochtwerend. Zo’n osbplaat
zuigt wel erg veel verf op, dus er
zitten er wel drie lagen op de
vloer.’
De compacte douchecel werd vol
ledig uitgevoerd in polyester, dus
alles mag nat worden, er is geen
kans op lekken. De hele cel werd
eerst uitgevoerd in hout, waarna
er een polyesterpasta overheen
kwam. Boven de spiegel hangt
een lamp die eruitziet als een flu
orescentielamp, maar eigenlijk
een gloeilamp is en veel zachter
licht verspreidt. Ondanks het be
perkt budget koos Caroline voor
enkele blikvangers, zoals de kra
nen in de keuken en de luxueuze
sproeier in de douchecel. De lei
dingen van de douche werden in
gewerkt in de muur.

LOFTALLURE
De zithoek is niet enkel ruimer
door de schuine wand aan het in
komsas, maar ook omdat Katrien
de volledige gevelbreedte ge
bruikte voor de zit en de eethoek.
De lage kast langs de voorgevel
benadrukt de breedte en de
schuine muur trekt de ruimte
open.
De gevelbreedte is trouwens een
van de redenen die Caroline over
de schreef trokken. ‘Door die bre

Miniflat
wordt
ruime loft

VEERTIG VIERKANTE METER EFFICIËNT BENUT

Op jonge leeftijd in je eentje een appartement kopen, het is vandaag niet
evident. Caroline bewees dat het kan. Ze kocht een kleine flat die ze
smaakvol inrichtte met de hulp van architect Katrien Van Doren van
Komaan!architecten.

Betonverf op de houten vloer, budgetvriendelijker dan een gietvloer.

Alle overbodige details werden
weggelaten om rust te creëren.
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de voorgevel heb je geen benau
wende leefruimte en voldoende
lichtinval.’ Door het optimaal be
nutten van de gevelbreedte oogt
de ruimte bijna vierkant.
Door de woning grotendeels wit te
schilderen lijkt de ruimte optisch
groter. Om eentonigheid of een te

koele sfeer tegen te gaan, wisselde
Katrien de mdfplaten af met
blokplaten, die brengen een warm
accent. Caroline twijfelde eerst
aan al dat wit, ze vond het wat in
spiratieloos. ‘Maar het is wel de
enige manier om de ruimte te be
nadrukken, je kan hier niet met

felle kleurvlakken werken.’
De mix van wit met de houten pa
nelen, de houten stores, de vinta
gespullen en de meubels uit het
woonwarenhuis spelen perfect
op mekaar in. De bakstenen keu
kenmuur brengt diepte en geeft
de kleine flat enige loftallure. Ze

werd afgewerkt met een matte
laklaag tegen spatten, want een
spatbord of muurtegeltjes waren
uiteraard geen optie.

PRIORITEITEN
In dit kleine appartement is er
zelfs plaats voor een inkomhal,
zodat bezoekers niet meteen van
de traphal de living of de slaapka
mer inlopen. Omdat het sas hele
maal in hout uitgevoerd is, noemt
Caroline het haar chalet. Het af
zonderlijke toilet in het sas was
een aanrader van Katrien.
Een degelijk ontwerp en het stel
len van enkele prioriteiten zoals
een grote koelkast, opvallende
kranen en een degelijke oven,
maken van dit kleine apparte
ment een bijzonder aangename
plek om te wonen. Caroline vindt
een wasmachine of een vaatwas
ser niet echt nodig in een eenper
soonsappartement. ‘Nu heb ik
nog plaats voor andere dingen en
is er een perfect evenwicht tussen
de beschikbare ruimte en de kas
ten.’ En, niet onbelangrijk: zo’n
kleine flat moet je minder
schoonmaken en de energiekos
ten zijn lager.’

www.zangra.be
www.komaan.be

Om de lengte van de ruimte te doorbreken, ontwierp Katrien in het midden ervan een afgesloten sas met een inkomhal en een afzonderlijk toilet.

Witte vlakken en hout wisselen elkaar af, voor felle kleuren is deze ruimte te compact.

‘Door de
brede
voorgevel
heb je geen
benauwende
leefruimte en
voldoende
lichtinval’


