Tip: met hoge, smalle
handdoekrekken
haal je het maximum
uit de beschikbare
oppervlakte.

Tip: een
badmeubel met
lades biedt extra
opbergopties.

Dit chromen exemplaar uit
de collectie“Clou Baketo”
van Van Marcke kost 330
euro. www.vanmarckeinspirations.com

Tip: gebruik de volledige hoogte en diepte
van je lades en werk met stapelbare bakjes.

Een voorbeeld is het systeem”iPractis” van
Mobalpa. Beschikbaar in verschillende hoogtes,
dieptes en breedtes. Prijzen van 21 tot 32 euro.
www.mobalpa.be

Gezien bij
Antoniolupi. Prijs op
aanvraag.
www.antoniolupi.it

De orde bewaren

De badkamer is een plaats waar je elke ochtend en elke avond komt, vaak met het hele
gezin. Het is dus niet zo eenvoudig om ze ordelijk te houden. Nochtans zijn er heel wat
praktische badkamermeubels en opbergmogelijkheden voorhanden.

Advies van een expert
Opruimcoach Sara Van Wesenbeeck is auteur van “Het slimme
organizing boek” (Lannoo). Ze geeft tips over hoe je badkamer in
te richten en ordelijk te houden zodat je er tot rust kunt komen.
Enkele aandachtspunten:

© ellen goegebuer

Brede kasten, ondiepe lades
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Sara Van Wesenbeeck: “In het huidige aanbod zie je vooral smalle, halfhoge, zwevende meubels, maar eigenlijk is dat verloren
ruimte. Creëer meer bergruimte in je badkamer, bijvoorbeeld met
een meubel dat de volledige muur, van onder tot boven, benut. Ga
je voor een kast met lades, kies dan geen te hoge lades zodat je
gemakkelijker het overzicht behoudt én de ruimte optimaal benut.
Je kiest ook beter twee ondiepe lades in plaats van één diepe lade.
En je hoeft niet per se typische badkamerkasten te gebruiken.
Gek genoeg wijken mensen daar niet snel van af. Welke kast je
ook kiest, ga bij voorkeur voor kasten op poten en met deuren.
Spullen wegbergen in kasten creëert rust in de badkamer en is
hygiënischer in een vochtige ruimte. Een hoog handdoekenrek is
een prima manier om ook de ruimte in de hoogte te gebruiken.”

opbergen

Tip: maak je eigen
kastencompositie.

Zwartgebeitste eiken
badkamerkasten“Mano
Sera” met greeploze
deuren. Kvik. 1.276 euro.
www.kvik.be

Tip: voorzie wat speels- en luchtigheid in je
opbergruimte door kasten en vakken te kiezen in
verschillende kleuren en maten.

Vakken gezien bij Burgbad, de collectie“Valea”.
Beschikbaar in mat of gelakt en in breedtes van 24 of 48 cm.
Vanaf 247 euro excl. btw. www.burgbad.com

Tip: doorbreek de symmetrie en kies voor een spiegel die
breder is dan de kast eronder. Handig als verschillende personen
tegelijk de badkamer gebruiken.
Greeploze meubels van melamine uit de collectie“Stip”. Dedecker.
Onderkasten vanaf 287 euro excl. btw. Kolomkast 382 euro excl. btw.
www.dedecker.be

Weg rommel, welkom categorieën
Sara Van Wesenbeeck: “Bekijk de inhoud van je badkamerkasten:
wat heb je echt nodig? Gooi die kapotte krultang, de hotelzeepjes
die er al jaren liggen en je vervallen mascara weg. Welke spullen
heb je dubbel? Te veel spullen op de badrand of in de douche
geven een rommelige indruk en bemoeilijken het poetsen. Maak
vervolgens categorieën. Zo vind je snel wat je nodig hebt. Sorteer
kleine spullen als nagellak en juwelen en geef ze een eigen doos
of mandje. Zeker in een gezin met kinderen kunnen gelabelde
dozen of manden soelaas brengen. Kinderen weten zo zelf waar
ze hun spullen kunnen opbergen. Geef elk gezinslid ook een plek
voor de eigen spullen. Meet de badkamerkasten binnenin zodat je
precies weet hoeveel plaats je hebt voor de (plastic) opbergdozen
of manden.”

Niet uitstallen
Sara Van Wesenbeeck: “Stress steekt vaak de kop op als je geen
overzicht meer hebt. Het is belangrijk dat je de badkamer niet te
vol propt. Allerlei spullen uitstallen op open schappen en aflegvlakken is dan geen goed idee. Een algemene regel is: leg spullen
daar waar je ze nodig hebt. Een spiegelkast bij de wastafel is dus
ideaal voor de dingen die je daar meteen nodig hebt: tandenbor-

nog meer artikels op www.immoweb.be/interieur

Tip: beperk de hoeveelheid open aflegvlakken.

Rek van Vipp, gemaakt van een 3 mm dikke plaat. Beschikbaar in
2 maten en 2 kleuren (zwart of wit). 150 of 250 euro.
www.vipp.com

stel, kam … Om orde in je kast te houden plooi je handdoeken best
allemaal op dezelfde manier, zo zijn ze gemakkelijker te stapelen
en win je plaats.”

Alleen badkamerspullen
Sara Van Wesenbeeck: “De badkamer is geen plek om kleding te
bewaren of de strijkplank, laat staan om er de strijk te doen. Medicijnen worden vaak in de badkamer bewaard, maar eigenlijk is de
hoge vochtigheid niet goed voor medicatie. Bewaar je voorraad
badkamerproducten in een andere ruimte en vul je zeep, shampoo en conditioner pas aan wanneer een product op is.”

snelle poetsroutines
Sara Van Wesenbeeck: “Hygiëne is belangrijk in de badkamer.
Zorg dat ze er altijd netjes bij ligt. Je komt er tenslotte elke dag.
Voer enkele snelle en dagelijkse poetsroutines in: veeg de kranen
en de wastafel droog, verwijder natte en vuile handdoeken van de
vloer. Maak verder regelmatig het vuilbakje leeg, poets het bad,
dweil de vloer. Ook handig: koop meerdere badkamermatjes, zo
zit je niet zonder wanneer je er eentje in de was doet.”
www.plusorganizing.be

103

