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E WANDEN
Slapen en badderen in één ruimte. Een kastenwand met
werkplek en slaapplaats. Keukenapparatuur geïntegreerd
in de zijwand van een trap. Durf bij het ontwerp of bij een
verbouwing van je woonboot eens af te wijken van de
traditionele indeling. Hoe? Met multifunctionele wanden!
Je creëert meteen een hoop kastruimte.

BINNEN&
BUITEN
Emmy van Dantzig werkt
als styliste voor woonblaen. Ook geeft ze
interieuradvies aan particulieren. Ze woont op een
woonark in Amsterdam.
www.emmyvandantzig.nl

Idee & styling Emmy van Dantzig Fotografie Jansje Klazinga

VEEL FUNCTIES,
TOCH EENHEID

De bewoners van dit huis vroegen me om een ontwerp van
een slaapkamer met badkamer ineen. Ik zag het al voor me:
zo’n prachtig ovalen bad aan het voeteneinde van het bed.
Maar zij hadden iets anders in gedachten: een regendouche. Douchen zorgt doorgaans voor veel nattigheid en een
afgesloten douchecabine was nou ook weer niet wat mijn
opdrachtgevers voor ogen hadden. De ruimte moest open
zijn. De oplossing: een multifunctionele wand die aan de
ene kant als douchewand dient en aan de andere kant als
achterwand van het bed. De douche is zo breed als een
tweepersoonsbed, en er is gekozen voor één douchekop,
zodat je flink kunt spetteren zonder dat de vloer in de rest
van de ruimte nat wordt. Tussen douche en wastafel is een
strakke glazen spatwand geplaatst, waardoor het wastafelgedeelte droog blijft. Op de vloer van de natte hoek liggen
grote tegels van Mosa. In de rest van de slaapkamer ligt
marmoleum.
De multifunctionele wand is een simpele gipsen wand.
Het douchedeel is bewerkt met Pandomo, een watervaste
stuc die in verschillende kleurschakeringen verkrijgbaar is.
De stuc oogt als beton en ‘leeft’ door de vegen die ontstaan
bij het aanbrengen. In de wand zijn twee strakke nisjes
gemaakt voor doucheschuim en shampoo. De bedkant van
de wand is behangen. We hebben goed nagedacht over de
hoogte van de lampjes boven het bed. Als het donker is,
wordt de wand prachtig aangelicht. De lange zonnegele
schuifwand aan de zijkant is trouwens ook multifunctioneel, want hij integreert verschillende functies: een wc, een
washok en een riante inloopkast. Het geheel oogt door
eenheid van materiaal, kleur en vormen heel strak.
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MULTIFUNCTIONELE WANDEN
>>>

ROOMDIVIDER

Deze multifunctionele scheidingswand deelt een grote ruimte
in twee stukken. Aan de ene kant herbergt de wand drie grote
kasten met een hoogslaper. Aan de andere kant een bedstee, een
aankleedtafel voor een baby en kasten. Het nisje in de bedstee
zie je aan de andere kant als een uitstulping. De stoere wand is
gemaakt van underlayment en afgewerkt met een white-wash
hardwaxolie. Door de zichtbare scharnieren en grote ijzeren
schuiven krijgt het meubel een industriële look.
Foto’s Meubelmaatwerk Tulp

VAN DUO NAAR MULTI

In een kinderkamer kom je vaak een hoog bed tegen
waaronder dan een bureautje staat. Een slimme oplossing
waarbij je gemakkelijk twee functies verenigt. Dat zo’n
oplossing ook heel goed kan werken over de hele breedte
van een etage bewijst het prachtige wandmeubel op de
foto, met een zee aan kastruimte. Dat noem ik nog eens
multifunctioneel! Vanzelfsprekend leg je helemaal bovenin in de kast spullen die je minder vaak nodig hebt.
De gelijke vlakken zowel links als rechts zorgen voor een
prachtige uniformiteit in het meubel. De kleur draagt
daar natuurlijk aan bij. Ingenieus is ook de schuifdeur
tussen beide ‘functies’.
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KEUKENTRAP

Op deze ark is goed outside-the-box gedacht. De
ruimte onder de trap is flink benut. Het effect van
deze trapwand is ook dat je aandacht wordt afgeleid
van de apparatuur en juist verder de ruimte ingaat.
Het zorgt voor een speels effect. Normaliter vind ik
al die apparaten in een keuken voor een wat doodse
aanblik zorgen. Hier vallen ze een stuk minder op.
Dat effect wordt nog eens versterkt doordat de
wand net als alle andere wanden in huis is gestuukt.
Foto’s Aschwin Snel

TIP

Handig stappenplan van de Gamma om zelf je
scheidingswand te maken:
www.gamma.nl/scheidingswand-lichtgewicht.

Wil je meer informatie over de ontwerpen?
Neem contact op via www.emmyvandantzig.nl.
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