
Daglicht is er dankzij de metershoge ramen meer dan voldoende in het 
appartement. Kunstlicht is er ook, maar dan vooral in de vorm van 
subtiele LED verlichting.  In de living lijkt het of de interieurarchitecten 
de ruimte vanuit elke invalshoek bestudeerd hebben en toen pas tot 
een plan gekomen zijn. Perspectief is een sleutelwoord hierbij. Zo heb 
je in elke hoek zicht op de gashaard en zo zijn het keukeneiland en het 
salongedeelte subtiel van elkaar gescheiden door een halfhoge wand, 
maar zonder dat die wand ook maar iets afdoet aan het gevoel van 
ruimtelijkheid. 

Keuze uit vijf plannen
“We hebben ons niet beperkt tot één plan”, zegt Britt van Aken, 
oprichter en zaakvoerder van QTD Interieurarchitecten. “We hebben 
onze opdrachtgevers de keuze gegeven uit vijf plannen, elk met een 
specifiek voordeel. Ook voor de slaapkamers en de badkamer hebben 
we meer dan één voorstel uitgewerkt. Het was belangrijk dat ze opties 
hadden en dat ze zich honderd procent in de uiteindelijke keuze konden 
vinden. Dit echtpaar had namelijk altijd buiten de stad gewoond, in 
een villa die volledig in landelijke stijl was ingericht. Met name de 
vrouw des huizes was bang dat de overgang van landelijk naar modern 
te groot zou zijn om zich er comfortabel bij te voelen, maar die vrees 
bleek ongegrond.”

Van storend naar harmonieus

Wonen onder een schuin dak
Wanneer een appartement een schuin dak heeft, wordt het een uitdaging geen loze ruimtes te laten ontstaan en elke 

vierkante centimeter te benutten. QTD Interieurarchitecten & Lifestyle neemt niets liever dan dit soort opdrachten aan. 

Voor een nieuwbouw in Schoten creëerden ze in elke kamer hetzelfde ruime gevoel en maakten van een storend, een 

harmonieus element. Het schuine dak, dat een nadelige uitgangspositie leek, gaf juist een uiterst voordelig eindresultaat.  

Theatraal effect
Het keukeneiland bevat een fornuis met geïntegreerde dampkap van Bora. Dat is niet 
alleen een gemak, het heeft er ook voor gezorgd dat er geen technisch ingewikkelde en 
esthetisch lelijke constructie aan het plafond hoefde te worden gemaakt. Het decor van 
het keukeneiland komt terug in delen van de vloer en versterkt zo de visuele eenheid van 
de leefruimte. De living en de verschillende kamers worden van buitenaf met elkaar 

QTD Interieurarchitecten zorgde voor veel licht in de woning, zowel natuurlijk als kunstlicht.



verbonden via een terras van ruim vijftig vierkante meter en van binnen 
door een lange gang. “We hebben een glazen deur tussen de living en 
de gang geplaatst en aan het andere uiteinde een beeldhouwwerk van 
de vrouw des huizes. Dat staat goed verlicht, zodat bij het betreden van 
de gang een zeker theatraal effect ontstaat. Je blik wordt als het ware de 
gang ingezogen. Aanvankelijk was het helemaal niet de bedoeling een 
eigen beeld te plaatsen, maar het bleek er wonderlijk goed in te passen, 
alsof het ervoor gemaakt was.”

Lange, smalle lavabo’s
De badkamer is eigenlijk lang en smal. Eigenlijk, want de interieurarchitecten zijn erin 
geslaagd die indruk teniet te doen door lange, smalle lavabo’s te plaatsen, met kranen van 
Agapé. Twee langwerpige balken bevatten niet alleen de kranen maar bieden ook ruimte om 
handdoeken, zeep en shampoo neer te zetten. In de master bedroom hebben de interieur- 
architecten gezorgd voor een wandlange muurkast, met op ooghoogte ruimte voor kleding 
en daarboven aparte ruimtes voor spullen die niet op dagelijkse basis gebruikt worden. 
“Er is veel dat je hooguit één keer per jaar tevoorschijn haalt”, aldus Isy van Houtven, 
naaste medewerkster van Britt van Aken en ook nauw bij dit project betrokken. “Zoals 
de winterdons voor je bed of de kerstballen. Die passen perfect in die bovenkasten, die we 
hebben laten installeren op een plaats die anders ongebruikt blijft.” 

Belangenbehartiging
Net als elders in het appartement is de verlichting hier indirect. Net als in de keuken 
zijn de kasten volledig op maat gemaakt en versmelten ze visueel met de achtergrond. 
Keukenapparatuur is grotendeels onzichtbaar. De inrichting is minimalistisch maar, 
dankzij de kleuren en vooral de verlichting, allerminst kil. Britt: “De overgang van landelijk 

Jacobs Parket legde de mooie houten vloer.

De keuken is voorzien van inbouwapparatuur die mooi is weggewerkt.

De wand achter de bank zorgt voor een onopvallende scheiding tussen keuken en salon.



naar modern is de opdrachtgevers daarom goed bevallen. Uiteindelijk 
zijn ze in alles meegegaan met onze voorstellen. We hebben ons ook 
enkele malen met succes verweerd tegen voorstellen van de project-
ontwikkelaar die het appartementsgebouw heeft neergezet en die zaken 
wilde veranderen die wij absoluut niet in het belang van onze cliënten 

Wensen in werkelijkheid omzetten
QTD Interieurarchitecten werd twaalf jaar geleden opgericht in Deurne en 
verhuisde enkele jaren geleden naar Brasschaat. Daar bevinden zich zowel 
het bureau als de gelijknamige QTD winkel in interieurartikelen onder één 
dak. “De winkel helpt klanten zich te oriënteren. We bedienen namelijk 
een breed scala aan opdrachtgevers. We hebben klanten die een inrichting 
volledig op maat wensen en we hebben er die het met een beperkt budget 
moeten doen. We zijn werkzaam in het hogere segment, maar ook in dat 
eronder. De winkel is bovendien nuttig voor het ‘afmaken’ van een inrichting, 
voor nog eens wat extra decoratie, kussens, serviesgoed of lampen. Elke 
opdracht, groot of klein, pakken we even enthousiast aan en in veel gevallen 
is er sprake van een echte klik. Dat werkt ook het beste: wij begrijpen precies 
wat de opdrachtgever van ons verlangt, en hij schenkt ons het vertrouwen 
om zijn wensen in werkelijkheid om te zetten.” 

QTD Interieurarchitecten & Lifestyle
Bredabaan 810
2930 Brasschaat
Tel.: +32 (0)3 - 326 13 00

E-mail: info@qtd.be

Voor meer informatie:
www.QTD.be 

“We hebben onze opdrachtgevers de keuze 
gegeven uit vijf plannen, elk met een 

specifiek voordeel” 

Ondanks het schuine dak wordt iedere ruimte benut.

Eenvoud is wat de badkamer kenmerkt. Het marmer werd geleverd door Tuytelaers uit Ravels.

Interieurarchitecten Isy van Houtven & Britt van Aken.



Dit project werd mede gerealiseerd door: 

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

Houten vloer
Jacobs Parket, Kalmthout
Tel.: +32 (0)3 – 6660962
www.jacobsparket.be

Marmer
Tuytelaers, Ravels
Tel.: +32 (0)14 – 654444
www.tuytelaers.be

Deuren
Xinnix Door Systems, Harelbeke
Tel.: +32 (0)56 – 735000
www.xinnix.eu

Schilder
Schilderwerken Tyck bvba, ’s Gravenwezel
Tel.: +32 (0)476 – 230507
www.tyck.be

Interieurbouw
Manati, Kalmthout
Tel.: +32 (0)476 – 981429
www.manati.be

Fontein en accessoires toilet
Clou, Nuth (NL)
Tel.: +31 (0)45 – 5245656
www.clou.nl

Sanitair (merk)
Aqualex, Beveren-Leie (Waregem)
Tel.: +32 (0)56 - 967000
www.aqualex.eu

vonden. Dat beschouw ik ook als een taak van de interieurarchitect: je visie op een inrichting 
verdedigen tegenover anderen die denken dat je met een schuin dank geen andere keuze 
hebt. Dat is nu eenmaal het misleidende voor een koper die een woning vanaf het plan 
koopt. Er staat wel een schuin dak getekend maar je krijgt als leek vanop papier geen zicht 
op de implicaties daarvan.  Je ervaart die pas als het pand eenmaal gebouwd is. Wij zien 
die implicaties wel direct, omdat we zoveel ervaring met deze dakconstructies hebben. Je 
zult ons dan ook nooit zien opteren voor een verlaagd plafond of een gelijksoortige 
simpele, maar ruimteverspillende oplossing.”   

Tijdloos
Het appartement is ‘kleinkinderproof ’, onder meer door de keuze van volledig afwasbare 
stoffen in het salon. Maar ook in andere opzichten is rekening gehouden met de 
toekomst. “We streven naar een inrichting die voldoende verrassing blijft bieden, bijvoor-
beeld door de gevarieerde inval van het daglicht en door het theatrale effect van de lange 
gang met het beeld aan het eind”, stelt Britt van Aken. “De bewoners moeten de eerste 
keer een woweffect ondervinden, maar niet alleen dan. Daarom mag een inrichting nooit 
excentriek zijn. Wat als excentriek begint, eindigt steevast als vervelend, dat wordt zelfs 
niet normaal. Dit appartement is tijdloos geworden. Dat geldt voor de stijl, voor de 
kwaliteit van de gekozen materialen, meubelen en apparaten, maar ook voor het woon-
genot. We denkend dat ze er over twintig jaar nog met evenveel plezier zullen wonen en 
nog geregeld dat woweffect van de eerste keer zullen ervaren.” 

Tekst: Jeroen Kuypers 

Fotografie: Hendrik Biegs

Een tijdloos interieur werd mede bereikt dankzij de Xinnix deuren.

De gashaard is vanuit iedere hoek goed zichtbaar.


