
Uitwaaien in stijl
Een uniek vakantieappartement in de sfeervolle haven van Oostende

Extra woon- of werkcomfort geven aan de (ver)bouwplannen van klanten, dat is het uitgangspunt dat in ieder project 

van interieurarchitect en zaakvoerder Britt van Aken centraal staat. Sinds 2006 realiseert zij met QTD Interieurarchitecten 

(Quali Time Design) prachtige op maat ontworpen ruimtes, waarin design, functionaliteit, materiaal en kleur op perfecte 

wijze samen komen. Zoals in de onlangs opgeleverde appartementen in Oostende en Koksijde, waar de eigenaren Britt 

creatieve vrijheid gaven in het ontwerp en de uitvoering van hun vakantieverblijf aan zee. Het resultaat? Twee luxe, 

eigentijds appartementen, die van alle gemakken voorzien zijn en de rust en buitenruimte van de sfeervolle badplaatsen 

op unieke wijze naar binnen halen. 

Oosteroever, dé nieuwe stad aan zee, is gelegen in de historische haven van 
Oostende op een boogscheut van het stadscentrum.  Deze nieuwe trendy 
woonwijk omvat meer dan 1.000 exclusieve nieuwbouwappartementen en 
zal op termijn volledig zelfvoorzienend worden met zijn eigen hoogstaande 
horecazaken en luxe winkels. Er wordt ook aandacht besteed aan pleinen, 
parken, kunst en veel ontspanning. 

Ontwikkelaars Versluys Bouwgroep en BPI bouwen in verschillende fasen.  
‘Baelskaai 12’ (fase 1) is uitverkocht en ‘Victoria’ (fase 2) is voor 94% ver-
kochten grotendeels opgeleverd. ‘Baelskaai 8’ (fase 3) is voor 88 % verkocht 
en zit nu in de ruwbouwfase. ‘Oostkaai 11’ (fase 4) is na 4 maanden lancering 
voor 75% verkocht zodat Groep Versluys ook hier de voorbereidingswerken 
ondertussen heeft opgestart. 

In mei 2017 starten Versluys Bouwgroep en BPI met de bouw van de ‘Ensor 
Tower’, centraal gelegen op de Oosteroever. Deze nieuwe iconische woonto-
ren wordt zonder twijfel het nieuwe Landmark van de Belgische kust met 
duplexappartementen die spectaculaire 180° zichten zullen garanderen tot 
meer dan 30km ver.

voor meer informatie:
wwww.groepversluys.be
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Een grote passie voor het vak, gecombineerd met een flinke dosis kennis en jarenlange werkervaring. 
Deze aspecten vormden tien jaar geleden de basis voor het oprichten van een eigen ontwerpbureau 
onder de naam QTD-interieurarchitecten, waarmee de gedreven Britt haar twee liefdes – ontwer-
pen en architectuur – op mooie wijze kon combineren. In de jaren die volgenden realiseerde 
QTD-interieurarchitecten talloze bijzondere projecten in zowel de zakelijke als de particuliere 
markt. Deze vielen op vanwege het exclusieve maatwerk, het individuele karakter en de hoge mate 
van woon – en werkcomfort. “Ons streven in ieder project is om de droom van klanten om te zetten 
naar realiteit, of het nu gaat om een villa, appartement of winkel”, vertelt Britt enthousiast. “Hierbij 
passen wij onze stijl en vormgeving aan de woonwensen van de klant aan. Daarnaast hebben wij in 
het ontwerp bijzondere aandacht voor design, functionaliteit, materiaal- en kleurkeuzes en de even-
tuele integratie van bestaande elementen en kunnen wij ook de uitvoering van het ontwerp voor 
onze rekening nemen, waardoor de klant volledig ontzorgd wordt.” 

Creatieve vrijheid in Oostende
Eén van de recente projecten van QTD-interieurarchitecten is het ontwerp en de uitvoering van een 
luxe appartement in een nieuwbouwcomplex aan de haven van Oostende. De afgelopen jaren zijn 
er door de badplaats plannen gemaakt voor een volledige heraanleg van de haven, met onder meer 
verschillende luxe appartementencomplexen, een jachthaven, restaurants, boetieks, cafés en kunst-
galerijen, waardoor een nieuw bruisend deel van Oostende wordt gerealiseerd. “Meneer en me-
vrouw Vanhoydonck, de kopers van één van de appartementen aan de zogenaamde Baelskaai, bena-
deren mij zo’n drie jaar geleden voor het gehele ontwerp en de uitvoering. Zij hadden het 
appartement gekocht als tweede woning, waar zij in het weekend en de vakanties, eventueel samen 
met vrienden en familie, heerlijk konden uitwaaien en genieten van alles wat de sfeervolle badplaats 
Oostende te bieden heeft. Bijzonder aan dit project was de grote mate van creatieve vrijheid die 
meneer en mevrouw Vanhoydonck mij gaven voor het ontwerp van het appartement. Zij vertrouw-
den hierbij volledig op mijn visie en kwaliteiten. Dat maakte het voor mij natuurlijk extra leuk om 
met dit project aan de slag te gaan!”, zegt Britt.

”Bijzonder aan dit project was de grote mate van creatieve vrijheid voor het ontwerp. Dat 
maakte het voor mij extra leuk om met dit project aan de slag te gaan!”
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Verbinding
Zoals bij iedere opdracht werkte QTD-interieurarchitecten ook bij dit project aan de hand van een 
vaste werkwijze. Britt: “Als eerste heb ik de woning van meneer en mevrouw Vanhoydonck in Ka-
pellen bezocht, om een goed beeld te krijgen van hun stijl, vormgeving en woonwensen. Op basis 
van deze informatie heb ik een maatwerk ontwerp gemaakt voor de indeling van het appartement. 
Centraal hierin stonden licht, rust, strakke lijnen en comfort.  Omdat er op het moment van de 
koop slechts een maquette was, was er veel ruimte voor het aanbrengen van veranderingen in het 
oorspronkelijke ontwerp, zoals dat door projectontwikkelaar Versluys bedacht was. Hierdoor kon-
den we bijvoorbeeld twee slaapkamers creëren met ieder eigen badkamerfaciliteiten, in plaats van 
één aparte badkamer, zodat familie en vrienden voldoende privacy geboden wordt. Daarnaast kozen 
we er voor om het oorspronkelijke keukenblok, dat een vrij prominente plek in de woning innam, 
te veranderen in een op maat gemaakte keukenwand. Hierdoor wordt niet alleen veel meer woon-
ruimte gecreëerd in de totale 128 m2 oppervlakte, maar ook een mooier geheel gerealiseerd, omdat 
de keuken echt opgaat in de woning. Verder heb ik in het ontwerp bijzondere aandacht besteed aan 
comfort. Dit zie je onder meer terug in de tegelvloer van Strubbe, die oogt als een zandkleurige 

houten vloer, maar door de tegels erg gemakkelijk is in het 
onderhoud. Daarnaast heeft het appartement een spectacu-
lair uitzicht over de haven en stad, waarbij ik geprobeerd heb 
een mooie verbinding te creëren tussen binnen en buiten. 
Hierbij heb ik vooral gewerkt met witte-, lichtgrijze- en 
zandkleuren en lichte materialen, zoals de transparante gor-
dijnen van interieurwinkel Bijloos. Hierdoor wordt de rust 
en buitenruimte op unieke wijze naar binnen gehaald.
Aan de grote paal in de woonkamer kon echter niks meer 
veranderd worden, omdat het complex hier als het ware op 
steunt. In eerste instantie vond ik het jammer dat de paal 
zo’n prominente plaats innam, maar uiteindelijk is het heel 
mooi opgegaan in het ontwerp. Juist door het materiaal ruw 
te houden, is het een bijzonder object gebleven, dat de wo-
ning een unieke touch geeft!” 
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Uit én thuis ineen
Ook meneer en mevrouw Vanhoydonck zijn bijzonder tevreden 
met het eindresultaat. “We zijn ontzettend blij met het apparte-
ment. Het is helemaal geworden zoals wij dat voor ogen hadden 
en dat geeft aan hoe goed Britt zich heeft kunnen inleven in ons 
als klanten. Daarnaast is de samenwerking ons heel goed beval-
len. Britt stond altijd open voor nieuwe ideeën en wist ons tel-
kens weer te verrassen met nieuwe inzichten. Het resultaat is een 
modern, comfortabel appartement waar wij echt thuis zijn en 
tegelijkertijd het gevoel hebben even weg te zijn van het dage-
lijkse leven. En waar we zowel in de winter- als zomertijd kun-
nen genieten van het gezellige Oostende en alles wat de sfeervol-
le badplaats te bieden heeft.”

“Ik zie dit project als één van de pareltjes 
in mijn werk. Het geheel klopt, alles past 
en versterkt elkaar.”
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Dit project werd mede gerealiseerd door:

Interieurarchitect
QTD Interieurarchitecten, Brasschaat
Tel.: 03 – 3261300
www.qtd.be

Projectontwikkelaar
Versluys Bouwgroep, Oostende
Tel.: 059 – 708986
www.groepversluys.be

Sanitair 
SAX Sanitair, Melle
Tel.: 09 – 2524400
www.sax-sanitair.be

Uitvoering maatmeubels
Meubelmakerij Ceulemans, Lier
Tel.: 03 – 4803525
www.meubelmakerijceulemans.be

Tegelvloer
Tegelbedrijf Strubbe, Eernegem
Tel.: 059 – 290615
www.tegelbedrijfstrubbe.be

Leverancier van de Sonos boxen en Samsung tv’s
Verfaillie Bauwens
Waardamme, Tel.: 050 – 288486
Knokke, Tel.: 050 – 605870
www.verfaillie.com

Vaatwasser
SMEG, Puurs
Tel.: 03 860 96 96
www.smeg.be

Elektriciteit
Elektro Deblaere, Roeselare
Tel.: 051 – 200406
www.elektrodeblaere.be

Raamdecoratie
Bijloos Interieur, Schoten
Tel.: 0475 – 77 56 53
www.bijloosinterieur.be

Succesvolle samenwerking
Voor het uitvoerende gedeelte werkte QTD-interieurarchitecten samen met verschillende 
partners. “Samen met meneer en mevrouw Vanhoydonck heb ik telkens een goede afweging 
gemaakt tussen verschillende partijen”, aldus Britt. “Hierdoor konden we uiteindelijk een 
sterk team samenstellen dat alle werkzaamheden zo nauwkeurig mogelijk heeft uitgevoerd. 
Debare heeft bijvoorbeeld de elektra verzorgd en Kooyman alle schilderwerken. TAL uit 
Pittem heeft de verlichting aangebracht. Hierbij is er bewust gekozen voor subtiele lichtbal-
ken die als het ware in de muur geïntegreerd zijn. Voor de binnendeuren is er gekozen voor 
het merk FORE. Met de witte, strakke belijning sluiten ze perfect aan bij de rest van het 
ontwerp. Voor de uitvoering van alle maatmeubels hebben we samengewerkt met Ceule-
mans en de vrijstaande meubelen, zoals de luxe lounge bank, de sfeervolle ronde tafels en 
stoelen, komen van Veco. Daarnaast hebben meneer en mevrouw Vanhoydonck zelf een 
prachtig schilderij uitgezocht van kunstenaar Geert Jan Jansen, dat zorgt voor een kleurrijk 
accent in de woning. En we hebben samen een passende lamp gezocht voor boven de ronde 
eettafel. Deze vonden we in Random Light, een atelier dat volledig op maat gemaakte 
kunstwerken maakt. De lichte textuur en open vorm passen perfect bij het eigentijdse ap-
partement en maken de woning naar mijn mening helemaal af!” 

Pareltje 
Na een intensieve periode, waarin door alle samenwerkende partijen hard is gewerkt om alle 
onderdelen op tijd af te krijgen, is het appartement nu klaar. Britt kijkt met gepaste trots terug 
op het hele traject en eindresultaat. “Ik zie dit project als één van mijn pareltjes. Het geheel 
klopt, alles past en versterkt elkaar. De stijl van meneer en mevrouw Vanhoydonck ligt boven-
dien erg dicht bij mijn eigen stijl en dat is een van de redenen waarom ik er met veel plezier 
aan heb gewerkt!’
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Uniek appartement aan de 
‘bloemenbadplaats’

Een ander project van QTD Interieurarchitecten dat bij-
zondere aandacht verdient, is een luxueus appartement in 
Koksijde. Deze badplaats draagt de passende bijnaam 
‘bloemenbadplaats’ vanwege de kleurrijke boetiekjes en 
shows, zoals de bloemenmarkt met Pasen, het bloemenbal in 
de zomer en de bebloemde schildersstoet. “Enkele jaren 
geleden werd ik door een klant benaderd om een nieuw-
bouwappartement in deze sfeervolle badplaats om te toveren 
tot een uniek vakantieverblijf ”, vertelt Britt. “Het betrof 
echter niet zomaar een project, maar de opdracht om een 
compleet ingericht appartement op te leveren, waarmee de 
klant zijn vrouw – die van niets wist – kon verrassen. Dit 
betekende dat zij tijdens de gehele ontwerp- en realisatiefase 
niet betrokken werd en het appartement pas zou zien wanneer 
het helemaal af was. Een leuke en ook heel uitdagende op-
dracht! Om toch een goed beeld van de stijl en woonwensen 
van zowel meneer als mevrouw van Lidth de Jeude te krijgen, 
heb ik  meneer gevraagd om verhalen over haar te vertellen 
en enkele voorbeelden te geven van wat zijn vrouw mooi 
vindt. Dit heb ik vertaald in een ontwerp voor een sfeervol 
vakantieappartement, waarin zowel rust, de eigen stijl en 
gemak de boventoon voeren.’ 
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Maximale leefruimte en een bijzonder groot terras 
Net zoals in Oostende was er ook bij het appartement in Koksijde volop 
ruimte voor eigen inbreng en verandering in het oorspronkelijke ontwerp, 
zoals die door projectontwikkelaar Group AP uit Veurne bedacht was. “Het 
appartement heeft een hele specifieke vorm, waarbij de woonkamer in een 
soort punt uitloopt”, aldus Britt. “In het ontwerp heb ik daarom gekeken 
hoe het appartement zo ingedeeld kon worden, dat er een maximale 
leefruimte wordt gecreëerd en ook voldoende ruimte en privacy in de slaap-
kamers. De master bedroom en één van de badkamers heb ik volledig open-
getrokken en daarnaast heb ik twee aparte slaapkamers en een extra badka-
mer gemaakt. 
De toiletten, waarvan één achter de badkamer bij de master bedroom en 
één separaat toilet in de gang, en twee douches zijn door Sax sanitairs gele-
verd. Daarnaast heb ik een keuken met eetplek ontworpen, dat een centrale 
en gezellige positie in de woonkamer inneemt. Het keukenontwerp van 
QTD Interieurarchitecten is prachtig uitgevoerd door Meubelmakerij Ceule-
mans. Het composiet werkblad geeft de keuken een luxe uitstraling en is 
door Silestone geleverd, die ook de badkamers van bijzonder sfeervolle ta-
bletten heeft voorzien. Het eetgedeelte heb ik bewust wat compacter gehou-
den, omdat het appartement een groot eigen L-vormig terras heeft, waar 
bijna altijd zon staat en het dus heerlijk is om te genieten van een hapje of 
drankje. Het terras is als het ware om de punt van de woonkamer heen ge-
bouwd en wordt afgescheiden van het appartement door grote, hoge ramen 
die voorzien zijn van automatische gordijnen van Bijloos. Met een druk op de 
knop worden de gordijnen ‘s ochtends en ‘s avonds automatisch open en dicht 
geschoven. Waardoor de dag begonnen en geëindigd kan worden met een 
fantastische uitzicht over sfeervol Koksijde.” 

”Het terras is als het ware om de punt van de woonkamer heen gebouwd en een 
ideale plek om de dag heerlijk te beginnen of te eindigen met een fantastisch uitzicht 
over sfeervol Koksijde.”
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Bijzondere reizen 
“Een ander belangrijk aspect in dit project was het verwerken van de bij-
zondere reizen die meneer en mevrouw van Lidth de Jeude gemaakt hebben”, 
gaat Britt verder. “Ik heb bewust gekozen voor warme aardetinten, zoals 
beige, bruin en koper om dit tot uiting te brengen. Henry Patrick, die de 
schilderwerken en plaatsing van het behang (van het merk ARTE) heeft 
verzorgd, heeft dit perfect uitgevoerd tijdens het decoreren van de muren. 
Zo hebben wij gezamenlijk een prachtige koperen wand gecreëerd, die als 
blikvanger in de woonkamer fungeert. Om een mooi contrast te realiseren 
zijn de rest van de muren in rustige tinten uitgevoerd. Ook in de keuze van 
de meubels en accessoires heb ik geprobeerd de verschillende reizen terug te 
laten komen. Veco heeft hier wederom prima bij geholpen om dit voor el-
kaar te krijgen en prachtige, unieke meubelstukken geleverd. Het licht van 
TAL zorgt door het gehele appartement voor de juiste sfeer. Daarnaast heb 
ik ook bij dit project weer heel prettig samengewerkt met Deblaere, die alle 
electriciteitswerken hebben verzorgd. Ook hier hebben ze weer gezorgd voor 
een keurige verwerking en afwerking van de elektra. Als finishing touch 
heeft Slabbinck prachtig passend bed- en badlinnen geleverd, afgestemd op 
het interieur.”

“Een ander belangrijk aspect in dit project 
was het verwerken van de bijzondere 
reizen die meneer en mevrouw van Lidth 
de Jeude gemaakt hebben.”
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‘Wauw-effect’ 
Ook op het project in Koksijde kijkt Britt met veel plezier terug. “De samenwerking verliep 
wederom heel prettig. Ik ben met name heel trots op het feit dat mevrouw van Lidth de 
Jeude zo blij was met haar cadeau. Voor oplevering hebben we het volledige appartement 
laten poetsen door een schoonmaakbedrijf en daarna alles keurig opgedekt, waardoor we echt 
een ‘wauw-effect’ hebben weten te creëren en mevrouw op een heel mooie manier hebben 
kunnen verrassen met het eindresultaat. Van meneer van Lidth de Jeude begreep ik dat zij 
dolenthousiast is met het appartement en de stijl die we in het ontwerp en het interieur hebben 
doorgetrokken. Voor mij een groot compliment, omdat het gelukt is om een appartement 
volledig in stijl op te leveren, zonder de klant ooit ontmoet te hebben! In de toekomst hoop 
ik met QTD Interieurarchitecten nog meer van dit soort bijzondere projecten te mogen 
realiseren en extra woon- of werkcomfort te geven aan (nieuwe) klanten. Want wanneer dát 
lukt, is een project voor mij echt geslaagd!”

Tekst: Dana Otten 
Fotografie: Joris Croese (Oostende)

 QTD (Koksijde)

Dit project werd mede gerealiseerd door:

Interieurarchitect
QTD Interieurarchitecten, Brasschaat
Tel.: 03 – 3261300
www.qtd.be

Projectontwikkelaar
GROUP AP | Project Development , Veurne
Tel.: 058 – 314040
www.groupap.be

Uitvoering maatmeubels
Meubelmakerij Ceulemans, Lier
Tel.: 03 – 4803525
www.meubelmakerijceulemans.be

Elektriciteit
Elektro Deblaere, Roeselare
Tel.: 051 – 200406
www.elektrodeblaere.be

Sanitair 
SAX Sanitair, Melle
Tel.: 09 – 2524400
www.sax-sanitair.be

Raamdecoratie
Bijloos Interieur, Schoten
Tel.: 0475 – 775653
www.bijloosinterieur.be

Bed en badlinnen 
Slabbinck, Brugge
Tel.: 050 – 312557
www.slabbinck.be
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