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‘Twee appartementen  
werden één woon- en werk-
plek, waarin bamboe en zee-
blauw de boventoon voeren’

In de leefruimte hangen lichtbollen in 
verschillende groottes (‘Glo-Ball W’ van Flos  

- www.flos.com) in een willekeurig patroon aan het  
plafond. De blauwe vloer loopt door tot buiten, waardoor 

het kleine terras een verlengstuk van het appartement vormt.
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HOE MAAK JE VAN TWEE KLEINE VAKANTIE- 

APPARTEMENTEN AAN ZEE EEN WOON- EN WERKPLEK  

WAAR ER ALTIJD WEL PLAATS IS VOOR EEN LOGÉ 

(OF TWEE, DRIE, VIER…)? LIA EN JEFF VROEGEN HET  

AAN ARCHITECTE SOFIE DE CLERCQ, DIE MET EEN AANTAL 

SLIMME INGREPEN TEVOORSCHIJN KWAM.

DOOR KARIN DE RIDDER. FOTO’S: LUC ROYMANS. STYLING: GRIET SNOEKS.

ZEE VAN 
RUIMTE  
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nze architecte dacht dat Jeff en ik elkaar 
hier in de gang hadden ontmoet en dan maar 
hadden besloten om de muren tussen onze 
vakantieappartementen te slopen, zodat we 
konden samenwonen”, lacht Lia. Maar zo is 

het dus niet gegaan. Nadat ze elkaar zo’n acht jaar geleden 
leerden kennen, pendelden Jeff en Lia tussen Gent, waar Lia 
een groot yogacentrum had, Parijs, de werkplek van Jeff, 
en De Haan, waar ze tijdens de weekends kwamen relaxen 
in een klein vakantieappartement in een gebouw uit de  
jaren 70. Met zijn laagbouw en beroemde art-decowijk is 
De Haan een van de charmantste badplaatsen aan onze 
kust. Omdat de rust van de Noordzee haar zo’n deugd deed,  
besloot Lia zich hier ook beroepshalve, als therapeute, te 
vestigen. Toen het andere appartement op hun verdieping 
(dat identiek is van indeling) vrijkwam, aarzelde het koppel 
geen seconde om het te kopen. Samen met architecte Sofie 
De Clercq maakten ze van de twee kleine appartementen 
een woon- en werkplek, waar bamboe en blauw - het blauw 
van de zee - de boventoon voeren. “Jeff en ik hebben samen 
zes volwassen kinderen. We wilden hier met z’n tweeën 
kunnen wonen, maar ook veel volk kunnen uitnodigen om 
te komen logeren”, zegt Lia.

SPELEN MET DE BLOKKEN
Van de gemeenschappelijke muur die tussen de appar-
tementen stond, bleef enkel de luchtkoker over. Die kon 
helaas niet worden gesupprimeerd. Sofie besloot hem dan 
maar te gebruiken om er de noodzakelijke, maar weinig 
elegante elektrische convectoren tegen te plaatsen en die 
zo een beetje aan het zicht te onttrekken. Een esthetische 
en slimme ingreep van het soort waar architecte Sofie een 
patent op lijkt te hebben. Het hele appartement is trouwens 
zo ingedeeld dat de ruimte optimaal wordt gebruikt. Bijna 
alle meubels zijn multifunctioneel. Sofie werkt vaak met 
blokken, die ze bewust los van de muur zette om de cir-
culatie te bevorderen en een zo groot mogelijk gevoel van 
ruimte te creëren.

O

1. De muur met luchtkoker kon niet worden afgebroken. Sofie De Clercq  
gebruikte hem om er de elektrische convectoren tegen te plaatsen en er  
nissen in te installeren. 2. De keuken en alle andere meubels op maat zijn  
gemaakt van bamboe (Hint, www.houteninterieur.be). 3. Het enorme bank-
stel kan worden omgebouwd tot twee dubbele bedden. 
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Rode draad in dit apparte-
ment is het samenspel van 
zeeblauw en bamboe, dat 

een gevoel van rust en ruim-
te geeft. Gietvloer ‘Northern 

Sky’ van LiquidFloors  
(www.liquidfloors.be).   

‘De deuren 
staan altijd 
open, om het 
licht van de 
grote ramen  
in de keuken  
volop te laten 
binnenstromen’
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De master bedroom, waar textiel 
voor een cocoongevoel zorgt.  

‘De ruimte 
wordt optimaal 
benut en is zo 
veel mogelijk 
ingericht 
met multi-
functionele 
meubels’
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TRANSPARANTE SCHUIFDEUREN
EN SCHUIFBARE SPIEGELWANDEN
Centraal in het appartement staat een multifunctioneel 
volume dat het keukenblok, de badkamer, een technische 
ruimte met wasmachine en droogkast, een toilet, een dub-
bele kleerkast en een dressing omvat. Wanneer de doorschij-
nende schuifdeur tussen de keuken en de badkamer dicht 
is, valt er in de laatste toch nog voldoende licht binnen. 
Maar meestal staat de deur open om maximale circulatie 
rond het blok mogelijk te maken en het licht van de grote 
ramen in de keuken volop te laten binnenstromen. Hoe ver-
der je doorloopt, hoe meer functies je tegenkomt. Achter de 
badkamer kom je langs de kleerkast van Jeff in de master 
bedroom, waar je via een schuifbare spiegelwand toegang 
hebt tot het toilet. De andere deur van het toilet leidt naar 
de dressing en zo weer naar de leefruimte.

BLIJF TOCH SLAPEN…
In de voormalige master bedroom van het eerste apparte-
ment bevindt zich nu een compacte studio, die als aparte en-
titeit kan fungeren. Overdag is dat de praktijkruimte waar 
Lia haar patiënten ontvangt, en waar ze in het bijbehoren-
de keukentje thee of koffie kan zetten. ’s Avonds kan deze 
studio als logeerruimte voor een van de kinderen worden 
gebruikt. Dan slapen de gasten in het bed dat uit de kast 
kan worden getrokken en kunnen ze terecht in de gerecu-
pereerde badkamer met toilet. Nog meer logeerplaatsen zijn 
er in de zithoek, waar een XL bureau van vijf meter tegen 
het U-vormige bankstel staat. Samen kunnen bankstel en 
bureau worden omgebouwd tot twee dubbele bedden. In het 
technische blok voor de tafel van het keukeneiland zitten 
twee extra tafeldelen verborgen, zodat het koppel zonder 
veel moeite een tafel voor achttien personen kan dekken. 
Het is hier dat bewoners en gasten het meest genieten van 
de (nieuw) samengestelde woning. En dan niet alleen van 
het comfort en de multifunctionaliteit van het apparte-
ment, maar ook van het mooie samenspel tussen bamboe 
en blauw en van het prachtige uitzicht…
ARCHITECT SOFIE DE CLERCQ, 0486/72.39.87, WWW.DC-DC.BE

1. Het centrale, multifunctionele blok omvat o.a. de keu-
ken en de blauwe badkamer. 2. De badkamer ligt achter de 

keuken. Het waterafstotende laminaat van het badkamer-
meubel kreeg dezelfde kleur als de vloer.
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OP WWW.FEELING.BE/DESIGNAANZEE VIND JE 
ONZE 10 FAVORIETE DESIGNADRESSEN AAN ZEE.


