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De Badkamer van
het Jaar Award werd
op 22 maart door WISA
georganiseerd.
Het bedrijf bestaat
140 jaar en wilde
‘anonieme’ designers in
het zonnetje zetten.
Veelbelovende
Amsterdamse architecten waren aanwezig, stuk
voor stuk met
schitterende ontwerpen.

neel helemaal klopt.
De badkamer bestaat uit een
spiegel om de ruimte optisch te
verdubbelen, die tevens gebruikt
wordt om opbergruimte achter
weg te werken. Er is een harmonieuze combinatie van materialen
gebruikt: om de badkamer niet kil
te laten lijken, zorgt hout (kops
verlijmd multiplex) voor een
warmtewerking. Verder wordt er
gebruik gemaakt van heel subtiel
watervast stucwerk met betonlook (Strikolith). De ruimte onder
de wasbak is van Corial.
Integratie
De tweede prijs ging naar
Budding-Fels architecten, met het
ontwerp over de combinatie van
de badkamer en de slaapkamer.
De derde prijs ging naar Peter
Plaisier, die op een erg creatieve
wijze de kleine ruimte optimaal
wist te benutten met veel vriendelijke, ronde vormen. Eervolle
vermeldingen gingen naar
Vormvast, met de leefbaarheid
door ontspannen integratie van

Het winnende ontwerp van
Web architecten.

De jury voor de Badkamer van
het Jaar Award bestond uit Jan
des Bouvrie, die tevens voorzitter
was, Frees Wiesenhaan van Vegro, Wally Keyzer van Intech en
Mark Grosfeld van Wisa. Er werd
onder andere gekeken naar functionele en ergonomische aspecten en inzicht in de toe te passen
installatietechniek.

Badkamer

Oase
De eerste prijs werd gewonnen
door Hans Berger en Jo Barnett
van Web architecten uit
Amsterdam. De opdrachtgever
had duidelijk de taak gegeven om
een relaxbadkamer te ontwerpen.
Een kleine ruimte zonder ramen
werd vervolgens door een goede
compositie, maatvoering en
materiaalgebruik getransformeerd
tot een oase van sobere luxe en
rust. De jury wees dit ontwerp als
winnaar aan vanwege het feit dat
het zowel esthetisch als functio-

badkamer en slaapkamer en
gebruik van losse elementen, en
naar sanitair van Boddi en Clou.
Tevens ging er een eervolle vermelding naar SILO, met name om
de bijzondere eigen wereld en
sfeer, die mede gecreëerd werd
door het opvallende roestvrijstalen sanitair van Internorm.
■

van het Jaar

Meer informatie: www.badkamervanhetjaar.nl

De winnaars, Jo Barnett en Hans Berger.
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