project in de kijker

V

Fitness &
wellness

ia de publicatie ‘Interieurs kijkwoningen, inrichten van
A tot Z’ kwam de opdrachtgever terecht bij BD Concepts. Van bij het begin was er een goede communicatie tussen de opdrachtgever – een vrijgezel van rond de 60
jaar – en de interieurarchitecte Ilka Beke. Beiden zaten meteen op dezelfde golflengte waardoor zij carte blanche kreeg
bij de inrichting van deze villa. Ilka Beke merkt op: “Oudere
mensen kiezen tegenwoordig voor een minimalistisch interieur terwijl de jongere generatie eerder kiest voor een authentiek en traditioneel interieur. Dat is toch wel een interessant
en opmerkelijk gegeven.”

op één hoog
Interieurarchitecte Ilka Beke van BD Concepts ontwierp voor een nieuwbouw villa in
Alsemberg een volledige wellness verdieping. Daarbij ging ze op zoek naar een evenwichtige
invulling tussen ruimte, licht, materiaalkeuze en kleur. Het is een totaaloplossing geworden,
volledig op maat van de klant.
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Vanaf het begin en
bij de eerste plannen
van de architect,
betrok de klant de
interieurarchitecte
bij de woning

Eerste verdieping
Een vide in de inkom geeft meteen contact met het wellness gebeuren op de eerste verdieping. De trapleuning in
de trappenhal naar de eerste verdieping is een ontwerp van
Ilka. De leuning is in metaal gelakt en onderaan voorzien van
een led strip die de treden uitlicht. De wanden zijn bekleed
met reliëftegels (Aprovista). Een kleine hal leid je richting
wellness. Achter een glazen deur in mat gerookt glas met
led verlichting die verandert van kleur, bevindt zich de kleedruimte. Privé sauna, fitness, jaccuzi-spa, hammam, swimspa en relaxruimte, alles vormt één mooi geheel. Vanaf het
begin en bij de eerste plannen van de architect, betrok de
klant de interieurarchitecte bij de woning.
Wat waren de wensen van de klant? “De klant wilde een
strak maar gezellig interieur met zo min mogelijk tierlantijntjes. Bovendien moesten een aantal kunstwerken passend geïntegreerd worden in het interieur. Bij het ontwerp
van de woning hebben we een aantal structurele wijzigingen
doorgevoerd omdat zowel fitness als wellness op de eerste
verdieping ondergebracht moest worden.”
Wellness toestellen
De toestellen in het wellness gedeelte zijn afkomstig van
“Gervi” uit Leuven, gespecialiseerd in wellness. De sauna
en hammam zijn van het merk ‘Klafs’. Het plaatsen van de
Swimspa was een waar huzarenstuk voor de interieurarchitecte. Normaal gezien wordt een Swimspa enkel buiten
geplaatst. Hier moest het gevaarte binnen en zelfs op de
eerste verdieping geplaatst worden. De Swimspa is 1,67
meter hoog. Al tijdens de ruwbouw werd een betonnen plateau voorzien voor het plaatsen van het zwembad en een
betonnen muurtje errond dat uiteindelijk te hoog bleek. Hierdoor moest Ilka alles wat verlagen en inwerken in een valse
vloer. Om de hoogte wat te breken zodat het geheel zeker
niet bombastisch overkomt, werd ook de lavabo ingewerkt.
Verder is er ook nog een hotspring voor vijf personen voorzien. Deze twee baden moesten nog tijdens de ruwbouw
fase voor het dak erop lag, geplaatst worden. Eenmaal op
de juiste bestemming beland, konden de baden niet meer
verplaatst worden.
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Bij het ontwerp van de woning zijn een aantal
structurele wijzigingen doorgevoerd omdat de wellness
ruimte op de eerste verdieping werd gesitueerd
De Swimspa is van het merk Riptide, model Nautilus. Met
zijn royale afmetingen en waterinhoud van 6450 liter, biedt
de Nautilus een grote zwemzone, uitgerust met krachtige
tegenstroomjets die de nodige weerstand bieden voor een
gezonde training. Verder is er ook led verlichting voorzien
onder het water en langs de rand. Boven het zwembad is
een spanplafond voorzien van Extenzo. Het spanplafond is
op maat gemaakt uit hoogwaardige kunststof en heeft dezelfde afmetingen als het zwembad. De led verlichting erachter verandert van kleur en belicht de ruimte sfeervol.
De verlichting – met armaturen van Delta Light en Vibia - is
over de gehele lijn doorgetrokken tot in de fitnessruimte.
Aan de muur hangen verlichtingsobjecten van Vibia. Verder is er een doucheruimte voorzien en een aparte relaxruimte met televisie, enkele loungezetels en een instelbaar
relaxbed met zonnehemel – geen zonnebank - erboven. De
zonnehemel zorgt voor aangenaam licht in de donkere wintermaanden.
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Persoonlijke toets
Sommige muren kregen een afwerking met ‘Terra International’. Dit is een decoratieve stucafwerking die zijn oorsprong vindt in de eeuwenoude Tadelakt techniek uit de
Marrakech streek in Marokko. ‘Terra’ – op basis van klei - is
geschikt voor zowel muren als vloeren en is waterbestendig. Deze gladde muren zijn afgewisseld met grovere muren en tegelvloeren in graniet. De wandkasten zijn op maat
gemaakt. Ook de schilderijen van de eigenaar kregen een
geschikte plek in het interieur. In de fitnessruimte ging de
interieurarchitecte zelf de artistieke toer op en hing er een
foto op – mooi ingekaderd – van de kleinkinderen die aan het
sporten zijn in de sporthal. Opnieuw bracht Ilka Beke een
persoonlijke en creatieve toets in het interieur.
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