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Wat? Totaalrenovatie van
een badkamer uit de jaren
70. Alles werd vernieuwd en
kreeg een andere plaats in
de ruimte.
Wie? De familie
Van Overtvelt
Waar? Kruibeke
Door wie? Geoff Van
Goethem, www.renovatievangoethem.be
Prijsindicatie: vanaf 20.000
euro (totaalrenovatie incl.
afbraak, vloerverwarming,
bluetooth-radio...)

Bad en douche
voor twee

plek waar we ons terugtrekken om tot
rust te komen. Dan is een mooie aankleding, zoals in de woonkamer een absolute vereiste», vindt Geoff. «Ook ingebouwde infraroodverwarming in de
douche scoort goed. Voor wellnessbaden en tv’s is er dan weer minder interesse. Wie nu tv-kijkt in de badkamer
doet dat op z’n tablet. Bluetooth-radio
met ingebouwde boxen plaatsen we
dan weer standaard.»

Warmer
Een ontspannend bad nemen, en liefst nog met z’n tweetjes?
Dat was tot voor kort wel héél moeilijk in deze badkamer.
De slechte opstelling en sombere bruine tegels ruimden
dan ook plaats voor een duobad én -douche.
Tot de eerste helft van de jaren 70 werden badkamers stiefmoederlijk behandeld. Als er ergens nog een plekje in huis
over was, werd daar veelal de badkamer
ingericht. Meestal was ze niet groter dan
een paar vierkante meter en die beperkte oppervlakte werd ook nog eens zelden optimaal benut. De familie Van
Overtvelt beschikte dan wel over een
ruime 12 m2, over de indeling waren ze
niet te spreken.
«Als je hier voordien binnenstapte, botste je bijna op het bad. Links van de deur
stond een wastafel met ernaast een bidet. Onder de schuine zijde zat een ingemaakte kast en onder het raam hing een
grote radiator. In het midden gaapte de
grote leegte», schetst Geoff Van Goethem de situatie. Hij en zijn team renoveerden de jongste tien jaar zowat 300
badkamers en houden zich alleen daarmee bezig. Van de familie Van Overtvelt,
een gezin met twee kinderen, kregen ze

NA
Niet zichtbaar maar uitermate belangrijk in
de badkamer is vloerverwarming met aparte
thermostaat. Zo is het er altijd enkele graden
warmer dan in de woonkamer. Foto’s EVG

de opdracht om een badkamer uit te tekenen met een douche én een bad voor
twee. «De grote beschikbare oppervlakte bood gelukkig veel mogelijkheden.
We hebben de ruimte zelfs nog een
beetje vergroot door de kast uit te breken en het hoofdeinde van het bad onder de schuine wand te schuiven. Het
bad is achteraan een stuk smaller omdat
de voeten minder plaats innemen dan
de schouders.» Naast het bad kwam er
een nisje waarin de kinderen wat speelgoed kwijt kunnen.

de verbinding met de profielen schimmel.»
Waar in het verleden het bad stond,
hangt nu een meubel met twee zwevende delen, met op het hoogste één losstaande wastafel «Zo’n meubel steekt
zo’n 30 cm minder ver uit de muur dan
een bad en komt dus niet zo zwaar over

Iets wat niet opvalt, maar onmisbaar is
voor een aangename badkamerbeleving is de vloerverwarming. Die was er
aanvankelijk niet, maar is tijdens de
twee weken durende renovatie geïnstalleerd. «We hebben alles vernieuwd:
afvoer, elektriciteit, sanitaire leidingen... De radiator is vervangen door een

We hebben de ruimte nog
vergroot door de kast uit te
breken en het hoofdeinde
van het bad onder de schuine
wand te schuiven
Geoﬀ Van Goethem

Alles loopt door
De bidet en wastafel ruimden plaats
voor een grote inloopdouche voor twee
personen. Er is geen douchebak. De
vloer van keramische tegels loopt gewoon door op hetzelfde niveau. Het
aanhouden van dezelfde vloerpas is
misschien een detail, maar maakt het
geheel mooier. Het douchepaneel van
gewapend glas zorgt ook voor een meerwaarde. «We hebben het verlijmd in het
plafond en in de vloer en daardoor zijn
profielen overbodig. Dat is hygiënischer, want vroeg of laat vormt zich aan

als je de badkamer binnenstapt. Het is
ook niet erg groot, wat eerder uitzonderlijk is voor een gezin met twee kinderen. Meer was voor de familie niet nodig, omdat ze elders genoeg ruimte hebben om spullen als handdoeken en washandjes op te bergen.»
De warme uitstraling van het eikenhouten meubel en de indirecte led-verlichting brengen sfeer in de ruimte. «De
badkamer is hoe langer hoe meer een

sierradiator, maar om de volledige
ruimte te verwarmen, zouden er twee
moeten hangen en dat ziet er natuurlijk
niet uit. Vloerverwarming lost dat euvel
op. Het is een elektrisch systeem met
een aparte thermostaat. Zo is het in de
badkamer altijd een paar graden warmer dan in de woonkamer. En in het tussenseizoen wordt de ruimte verwarmd
zonder dat elders in huis de verwarming aan hoeft.»

• Douchepaneel
zonder profielen
voor extra
hygiëne
• Bad én douche
voor twee
• Indirecte
verlichting
en warm hout
voor meer
gezelligheid
• Bluetooth-radio
voor de juiste
sfeer
• Vloerverwarming

