
WONEN

DE DROOM VAN 
EEN VORMGEVER

BINNENKIJKEN
in een slim ingerichte Antwerpse flat

Het appartement
van Davy Dooms

is niet groot, maar
dat stoort niet. 

De grafisch vorm -
gever maakt dat
meer dan goed

met mooi design
en een doordacht

kleurgebruik.
tekstMARC HELDENS

foto’s VERNE

Grafisch vormgever
Davy Dooms in zijn
thuiskantoor slash
woonkeuken. De
stoelen zijn van
Eames, het metalen
rekje van String.

Het zwarte koffie -
tafeltje is van Jean
Prouvé, de lamp van
Arne Jacobsen. Elk
stuk is perfect afge-
stemd op de donkere
plankenvloer.
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BINNENKIJKEN
in een slim ingerichte Antwerpse flat

WONEN

Z even jaar geleden verhuisde Davy Dooms
naar dit appartement van 70 m2, op de
 eerste verdieping van een Antwerps
herenhuis. Het historische pand dateert
van het jaar 1912 en ligt op loopafstand van

het Centraal Station, dat uit ongeveer dezelfde
periode stamt. Het huis is van de hand van
architect Joseph Goeyvaerts, die ook het pand
tekende waarin de Dries van Noten-winkel
huist. De historische bouwstijl van dit heren-
huis is natuurlijk net iets minder uitgesproken
dan die van het Centraal Station, maar er zijn
voldoende karakteristieke elementen – zoals
het art-nouveaubalkon – die er mee voor
 hebben gezorgd dat het als bouwkundig
 erfgoed is opgenomen.

Davy: “Het was niet evident om mijn
 perfecte plek in Antwerpen te vinden, want
wonen in het centrum was een van mijn
 absolute voorwaarden. Het appartement
kwam op een vrijdagavond op de markt.
Toevallig bezocht ik amper vijf minuten
daarna de website van de makelaar. Zo claimde
ik gelukkig het recht om het op maandag -
ochtend als eerste te mogen bezoeken. 

“De foto’s van de makelaar overtuigden me
al en het bezoek op maandag maakte mijn
gevoel nog sterker: dit móést gewoon mijn
plaatsje worden; gelegen in het stadscentrum,
met hoge plafonds en in een historisch pand
met charme. Ondanks de beperkte oppervlakte
is er toch voldoende ruimte voor alle woon-
functies. Het grote voordeel was dat er al een
verbouwing was gerealiseerd, dus kon ik er bij
wijze van spreken zo intrekken.” 

Thuiswerkkantoor
Het oorspronkelijk interieurontwerp is van
architecte Sofie De Clercq (DC-DC architecten
in Brussel). Die maakte het appartement voel-
baar breder. Ze zorgde ook dat er meer zon-
licht binnenvalt en dat je makkelijk naar buiten
kunt kijken. Als een autonome, geometrische
vorm plaatste De Clercq de keuken en de coun-
ter op een verhoogd podium – zo konden de
nodige leidingen mooi weggewerkt worden –

maar ze hield de vorm links en rechts wél los
van de wanden. Resultaat: de witte ‘keuken-
vorm’ wint aan visuele sterkte, maar blijft door
zijn rustige kleur tegelijk heel ingetogen. 

De woonkeuken doet trouwens ook dienst
als klein thuiskantoor. Vandaar de computer-
plek, links naast de haardmantel. De middelste
ruimte, bijna vierkant van vorm, wint door zijn
plafondhoogte aan grandeur. Daal je het trapje

DAVY DOOMS
studeerde grafische vormgeving 

aan Sint-Lucas in Gent / werkte bij 

Saatchi & Saatchi en bij Duval Guillaume / 

is nu freelance aan de slag / woont in 

Antwerpen / meer info via davydooms.com

De keuken werd
op maat
gemaakt door
architecte Sofie
De Clercq. 

Het pand waar
Davy Dooms
woont, dateert al
uit 1912. Het werd
samen met het huis
rechts ervan
 opgetrokken.
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af, dan kom je in de lager gelegen slaapkamer
annex dressing en badkamer. “Deze vorm en
indeling waren er al toen ik het appartement
kocht. Alleen heb ik de kleur veranderd: toen ik
erin trok, was alles olijfgroen geschilderd. 
En over de oorspronkelijke terrazzovloer 
heb ik een houten vloer gelegd. De bestaande
badkuip verving ik door een inloopdouche met
glazen wand.” 

In de living staat rondom de originele
natuurstenen haardmantel een setting van een
lichtgrijze HAY-bank, gecombineerd met ont-
werpen van Charles en Ray Eames; een houten
LCW-chair en oranjekleurige RAR-schommel-
stoel in fiberglass. Zo creëerde Dooms een
kader van kleuren, materialen en accenten.
“Dat heeft mij voor de verdere invulling van het

interieur en de styling enorm geholpen.
Daarom kan ik mij ook vinden in deze
 uitspraak van Charles Eames: ‘Uiteindelijk zijn
er verbindingen tussen alle dingen, mensen,
ideeën, objecten... De kwaliteit van die verbin-
dingen is de sleutel tot de kwaliteit op zich.’ 

“Die touch van oranje en hout zorgt voor
warmte en persoonlijkheid in deze ruimte. Ik
heb bewust ook voor een kleurenpalet gekozen
waar een contrast in zit, zeker tegenover die
donkere houten vloer.”

Neurotisch perfectionistisch
“De meubels zijn stap voor stap gekocht, eerst
de grijze sofa, daarna het vloerkleed en de
oranje Eames-fauteuil, de vintage houten
Eames had ik al sinds ik 18 jaar was. Ik was

altijd al in design geïnteresseerd. Op mijn 16de
kocht ik vier witte Panton chairs, maar die
 hebben het uiteindelijk niet gehaald voor deze
setting; ze waren té log. Ik heb bewust gekozen
voor dit palet van meubels, kleuren en materi-
alen. Dat is bij mij een heel natuurlijk proces,
maar soms ook een flinke puzzel.” 

En met lichte ironie eindigt hij: “Soms ben
ik er misschien wel iets te neurotisch
 perfectionistisch mee bezig, maar ik wil mijn
keuzes  weloverwogen maken. De living is
daarvan het beste eindresultaat. Ik ben steeds
op zoek naar eenvoud én kracht. Op eenzelfde
wijze werk ik als grafisch vormgever, kleed ik
mij en creëer ik mijn eigen leefomgeving.
Design is voor mij geen job, maar een manier
van leven.”

Davy Dooms
bedacht zelf hoe
zijn ideale bad -
kamer, deel van de
slaapkamer, er
moest uitzien. 

‘EEN TOUCH VAN
ORANJE EN HOUT 

ZORGT VOOR WARMTE
EN PERSOONLIJKHEID’

BINNENKIJKEN
in een slim ingerichte Antwerpse flat

CONTRAST CREËREN
GEEN KLEUREN DIE ZO VER UIT ELKAAR LIGGEN 

ALS ZWART EN WIT, MAAR WAT GAAN ZE GOED SAMEN. 

samenstelling ISABELLE VAN ORSHAEGEN

EAMES HOUSE BIRD

VITRA 169 EURO

KANDELAARS IITTALA 

76 EURO (SET VAN 2) 

KUSSEN IKEA

14,99 EURO

LAMP SMITHFIELD SUSPENSION

FLOS VANAF 632 EURO 

PEPERMOLEN

MUUTO 

59 EURO 

KASTNOME FURNITURE 1.250 EURO 


