
Wijn is de passie van de bewoners van deze woning. Zij zochten naar een exclusief ontwerp voor een wijnkelder met 

bar en een strakkere vormgeving waar elementen van smeedijzer in verwerkt zouden worden. De uitdaging zat in de 

vorm van de verschillende ruimten van de kelder. Er waren veel schuine hoeken en verschillende plafondhoogten. Britt 

Van Aken en Isy Van Houten van QTD interieurarchitecten maakten met hun ontwerp van deze vergeten plek een luxe 

wijnklimaatkamer met bar.  

Bar en luxe loungeruimte in de kelder   
QTD interieurarchitecten maakt ontwerpen voor kleine en grote woningen, beheert 
totaalprojecten, kamerprojecten en voorziet kantoren en winkels van een duurzaam 
nieuw interieur. Het bureau combineert design en functionaliteit tot ontwerpen die lang 
mooi en interessant blijven. De levensduur van materialen is gemiddeld dertig jaar. Een 
ontwerp moet dus zo lang mee kunnen gaan.  “Accessoires geven kleur aan het interieur 
en kunnen bijvoorbeeld elk seizoen wisselen”, aldus Isy. “Wij inspireren onze klanten 
graag en hebben in onze toonzaal allerlei verschillende accessoires in de meest recente 
kleuren staan. Hoe ingewikkelder de uitgangssituatie is, hoe leuker het is om daar een 
oplossing voor te ontwerpen. Onze ontwerpen zijn altijd maatwerk.”

Handige bewaarbox
De meeste klanten bepalen in relatief korte tijd wat de inrichting van hun woning zal 
worden. Bij een opdracht krijgen ze daarom alle stalen in een handige bewaarbox mee. 
Britt: “De materialen moet u kunnen aanraken en in uw huis tot leven laten komen met 
zowel dag- als kunstlicht.”

Een sterk karakter
De bewoners wilden in hun huis een wijnkelder met afsluitbare bergruimte en een schenk-
ruimte met een bar laten maken en benaderden QTD interieurarchitecten. Britt: “Bij 
deze opdracht zijn we begonnen met het bepalen van de zones voor de functionaliteiten 
bewaren en gezelligheid en hebben daar vervolgens verschillende ontwerpen voor gemaakt. 
De bewoners hadden direct een goed gevoel bij de sfeer van het ontwerp waar veel marmer, 
smeedijzer en zwart in verwerkt is.” “De beginsituatie was een kelder die uit verschillende 
ruimten bestond. In ons ontwerp hebben we het sterke karakter van het marmer gecom-
bineerd met veel zwart en plaatsten we een deur van glas tussen de wijnopslag en de 

Kelder transformeert tot wijnklimaatkamer 

G&M Natural Stones zorgde voor het marmer met de oranjekleurige aders.



“De bewoners hadden direct een goed gevoel bij 
de sfeer van het ontwerp waar veel marmer, 

smeedijzer en zwart in verwerkt was”

schenkruimte. De deur zorgt ervoor dat de temperatuur in de bewaarruimte constant 
blijft en dat de bewoners bij een aangename temperatuur ontspannen in de schenkruimte 
kunnen zitten. Het ontwerp van de bewaarruimte en de schenkruimte loopt in elkaar over 
en hierdoor oogt de ruimte een stuk groter. De draaicirkel van de deur is bijzonder 
praktisch. Door het scharnierpunt op 20% van de deur te situeren, neemt de deur als hij 
openstaat heel weinig ruimte in.”
QTD interieurarchitecten adviseerde de bewoners bij het totale concept en hielp hen bij 
het kiezen van de stoelen van Zeitraum, bijzettafels, verlichting en maakte tevens het 
lichtplan. De kelder werd getransformeerd naar een wijnklimaatkamer. 

Dit project werd mede gerealiseerd door: 

Interieurarchitect
QTD interieurarchitecten, Brasschaat
Tel.: +32 (0)3 - 3261300
www.qtd.be

Afbraak en algemene ruwbouw
Van Aart Renovatie
Tel.: +31 (0)6 – 40102384
www.vanaartrenovatie.com

Meubelen op maat
Meubelmakerij Ceulemans, Lier
Tel.: +32 (0)3 – 4803525
www.meubelmakerijceulemans.be

Marmer
G&M Natural Stones, Herenthout
Tel.: +32 (0)14 – 221100
www.granietenmarmer.be

Wijnkoeling
Picla, Grez-Doiceau
Tel.: +32 (0)10 - 688704
www.picla.be

Exclusieve marmersoort
De bewoners wilden graag dat één van hun schilderijen een prominente plaats in de 
wijnklimaatkamer zou krijgen. De uitgesproken oranje- en roodtinten waren het uitgangs-
punt om voor een marmersoort met oranjekleurige aders te kiezen. De presentatienissen 
van de wijnkasten in de schenkruimte en het blad van de bar zijn geheel bekleed met deze 
marmersoort. Dat geeft een uitgesproken luxe en rijke uitstraling aan deze ruimte. De 
bewoners zijn samen met QTD interieurarchitecten naar de steenkapper G&M Natural 
Stones in Herenthart geweest om zelf een steen uit te kiezen. Iedere steen heeft immers 
een andere tekening en een eigen uitstraling. 
 
Functioneel én mooi
De wijnklimaatkamer moet constant op temperatuur blijven. Dat heeft consequenties 
voor de keuze van de materialen. Britt: “We hebben ons verdiept in de manier waarop we 
de meest constante temperatuur konden waarborgen, met zo min mogelijk kans op 
condensvorming en dat is gelukt.” 
De wijnklimaatkamer bestaat uit een bewaarruimte en een bar annex schenkruimte. In de 
schenkruimte valt de luxe wijze waarop de flessen in de kasten staan op. De ruimte oogt 
als een luxe loungeruimte van een viersterrenhotel. De subtiele verlichting en de tekening 
van de aders van het marmer geven deze ruimte een exclusieve uitstraling. De toonruimte 
voor de flessen is trapsgewijs vormgegeven, met aan weerszijden vierkante schappen. 
Bijzondere flessen kunnen echt in de spotlight staan. 

Aanzienlijk niveauverschil optimaal ingezet
De entree naar de schenkruimte heeft een relatief laag plafond van 2,30 meter. In de 
ruimte daarachter is het plafond vier meter hoog. Het hoge plafond kreeg een zwarte 
kleur en het lage plafond heeft een lichte kleur gekregen. Het hoogteverschil is zo minder 
prominent zichtbaar en geeft nu een speels effect en positief gevoel aan de ruimte.  

Rijk uitzicht
De wijnklimaatkamer staat in verbinding met de living via een groot raam op vier meter 
hoogte. Op deze manier hebben de bewoners altijd zicht op de tentoongestelde flessen en 
komt er tevens gedoseerd daglicht binnen. QTD interieurarchitecten heeft met deze 
opdracht laten zien hoe een kelder een prachtige plek kan worden waar u graag verblijft. 
De wijnklimaatkamer is the place to be geworden. 

Het maatmeubilair werd gemaakt door Meubelmakerij Ceulemans.

De wijnkoeling is afkomstig van Picla.



Huis met originele details wordt 
hedendaagse woning met veel licht

De bewoonster van de volgende woning die we bezochten wilde een 
ingrijpende verbouwing laten plaatsvinden, zodat de indeling geheel 
aan haar eisen zou voldoen. Zij wilde van de woning met gedateerde 
inrichting en originele details een mooie lichte woning maken die 
gemakkelijk in onderhoud zou zijn, een beetje strak, niet te modern en 
zeker niet landelijk. Zij zocht een interieurarchitect die het gehele 
project zou kunnen begeleiden. De bewoonster wilde wonen in een 

ruim en overzichtelijk huis waar wonen en werken goed gecombineerd kon worden. 
Alle ruimten moesten praktisch en overzichtelijk ingericht zijn. Na het werk moest alles 
opgeborgen kunnen worden en de volgende dag snel gebruiksklaar kunnen zijn.  

De woning had bij aankoop een dichte keuken zonder daglicht, een diamantvormige 
uitbouw die geen echte functie had en een open rechte trap naar de verdieping die niet 
meer aan de veiligheidseisen voldeed. 

Keuken wordt het hart van de woning
QTD interieurarchitecten stelde voor om van de woonkeuken het hart van de woning te 
maken die in directe verbinding zou staan met de uitbouw en de living. Op deze manier 
werd een grote lichte open woonkeuken gecreëerd waar enkele donkere accenten het wat 
pittiger maken. 

U komt de woning binnen via de hal waar drie totems staan met daarboven drie hanglampen. 
De totems kunnen in de toekomst tevens een plek zijn waar kunst op uitgestald wordt. 
Vanuit de hal komt u direct in de grote open woonkeuken en living. In de hal, keuken en 
wasplaats liggen keramische tegels van Floor Gres.

De Harol garagedeur werd geleverd door Jef Remijsen.

QTD interieurarchitecten verbouwde de gehele binnenkant van deze woning.



Lichte woonkeuken
In de woonkeuken werd een groot kookeiland van bijna vier meter geplaatst. Het blad 
loopt naadloos door in de spoelbak en is van Hi-Macs. De inbouwapparatuur van de 
keuken is van verschillende merken. De inbouwovens zijn van Miele, de kookplaat met 
geïntegreerd afzuigsysteem is van Bora. Om het kookeiland is indirecte verlichting aan-
gelegd. Deze verlichting geeft de keuken een uitnodigende uitstraling. De living heeft een 
gashaard van Bellfires. Naast de woonkeuken is de ruime wasplaats c.q. bijkeuken. 

Aansluitingen kunstig weggewerkt 
De werkruimte op de begane grond is ruim en licht en is voorzien van veel kastruimte. 
Het bureau heeft een groot werkblad met een sleuf voor alle snoeren. Onder het bureau 
staat een kastje in een conische vorm waar alle aansluitingen voor de apparatuur kunstig 
in weggewerkt zijn. De bureaustoel is van Zuiver en de lampen zijn van Stéphane Davidts. 

Het kantoor heeft een glazen deur met een stalen frame en staat in directe verbinding met 
de living en de woonkeuken. In de living en het kantoor ligt parket van Z-Parket.  

Verticale lijnen 
Via de open trap loop je naar de masterbedroom en de twee extra slaapkamers.  De trap 
is gezandstraald en gebeitst en voorzien van een nieuwe armleuning en balustrade. Als je 
naar beneden kijkt, zie je de gashaard waarvan de schacht doorloopt tot aan het dak. 
Hiernaast is een kast gesitueerd die in dezelfde verticale lijn naar het dak loopt. Hierdoor 
wordt het niveauverschil van de begane grond met de vide benadrukt. 

“Het moest een ruim en overzichtelijk huis worden waar wonen en werken 
goed gecombineerd kon worden”

De trap naar boven is van Staalstudio en de balustrade van Vermonden.

De haard van AMA haarden geeft de woning letterlijk en figuurlijk warmte.

Dorothée Decoratie zorgde voor de houten jaloezieën en de gordijnen, gefabriceerd door Diaz Sunprotection NV.

De warme houten vloer werd geleverd door Z-parket en gelegd door De Parketteur.



Speels badkamermeubel
De masterbedroom is voorzien van een maquillagetablet over de gehele 
breedte van de kamer en heeft een en suite dressing met veel kastruimte. 
Het ladenblok in het midden van de dressing breekt de ruimte op 
speelse wijze. De indirecte verlichting geeft het een luxe uitstraling. 
Naast de dressing ligt de badkamer. De uitdaging was om deze zo ruim 
mogelijk te doen ogen. Het raam van de badkamer zit op circa 80 centi-
meter hoogte en dat had bij een standaard badkamermeubel nooit mooi 
ingepast kunnen worden. Nu is er met verschillende hoogtes van het 
blad gespeeld. De subtiele verlichting onder het blad met de wastafels 
geeft het geheel een nog speelser effect. De badkamer oogt nog groter 
door de grote spiegel die op de achterwand is geplaatst. De inloopdouche 
en het toilet zijn via een glazen wand gescheiden van de badkamer.  

De woonkeuken is het hart van de woning.

De uitbouw had voorheen geen duidelijke functie. Nu is het er gezellig zitten met uitzicht op de tuin.

Een nette afwerking dankzij de schilderwerken van Kooyman Decoratie. De aannemer tijdens dit project was Van Aart Renovatie.



Dit project werd mede gerealiseerd door: 

Interieurarchitect
QTD interieurarchitecten, Brasschaat
Tel.: +32 (0)3 - 3261300
www.qtd.be

Aannemer
Van Aart Renovatie
Tel.: +31 (0)6 – 40102384
www.vanaartrenovatie.com

Harol garagedeur
Jef Remijsen, Turnhout
Tel.: +32 (0)14 – 417571
www.jefremijsen.be

Schilderwerken
Kooyman Decoratie, Kalmthout
Tel.: +32 (0)495 – 626017
Johan.kooyman@telenet.be

Houten vloeren
De Parketteur, Boom
Tel.: +32 (0)472 - 672706
www.deparketteur.be

Leverancier houten vloeren
Z-parket, Genk
Tel.: +32 (0)89 – 380863
www.z-parket.be

Haard
AMA haarden, Kapellen
Tel.: +32 (0)3 – 6059676
www.ama-openhaarden.com

Raamdecoratie dealer
Dorothée Decoratie, Brasschaat
Tel.: +32 (0)3 – 6058987
Dorothee.decoratie@telenet.be 

Merk gordijnen
Diaz Sunprotection NV, Tielt
Tel.: +32 (0)51 - 409323
www.diaz.be

Trap
Staalstudio, Aalst
Tel.: +32 (0)47 – 3302159
www.staalstudio.be

Balustrade
Vermonden, Hoogstraten
Tel.: +32 (0)3 – 3158684
www.vermonden.be

Slaapkamers delen badkamer
De badkamer van de gastenkamers is tussen de twee slaapkamers in geplaatst en is voorzien 
van een douche en toilet. De slaapkamers hebben tevens een eigen lavabomeubel. 

De bewoonster is zeer tevreden met haar nieuwe woning. Ze wilde het graag goed organiseren 
en was tijdens het proces enorm betrokken. Het project is in vier maanden gerealiseerd. 
Dit is een zeer snelle doorlooptijd van een dergelijke grondige renovatie. 

Tekst: Linde ten Broek

Fotografie: Hendrik Biegs

Bij het badkamermeubel is gespeeld met hoogtes, wat benadrukt wordt door de verlichting.


