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Baden in 
een kerk  

Fotografie: Paul Zwagerman 

Aan de rivier de Rotte in Rotterdam staat een houten kerkje uit 

1930. In de jaren ‘60 verloor het gebouw haar oorspronkelijke 

functie. Na veertig jaar dienst te hebben gedaan als opslag-

ruimte werd het tot woonhuis verbouwd. Ruud Visser archi-

tecten plaatste een ‘huis’ als los object in de kerk, onder de 

spitsbogen. Het complete interieur werd ontworpen en uitge-

voerd door ontwerpbureau ‘13 Speciaal’. Hier in de spotlights: 

de bijzondere master bathroom annex slaap- en kleedkamer. 
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Vloeiend continuüm 
De wensen van dit gezin met twee kinderen 

waren duidelijk. Een eigen badkamer voor 

de kinderen en een eigen master bathroom 

voor de ouders. Compleet met douche én 

bad. Het liefst nog aangevuld met een royale 

kleedruimte. De badkamer voor de ouders ligt 

op de eerste verdieping van de ‘woondoos’ die 

door de projectarchitect als los object in de kerk 

is geschoven. In overleg met de projectarchitect 

en de opdrachtgever koos ontwerper Steve 

D’Aboy van ‘13 Speciaal’ ervoor om de ruimte 

zo open mogelijk te houden. Geen aparte 

ruimtes dus, maar één vloeiend continuüm 

van slaapkamer, badruimte en kleedgedeelte. 

Losjes ingedeeld met scheidingsmuren die, 

om de ruimtelijkheid te bewaren, vrij zijn 

gehouden van het plafond. De relatief lage 

plafondhoogte werd gecompenseerd door een 

spiegelende gietvloer en indirecte verlichting 

die vanuit de scheidingswanden omhoog op 

het plafond schijnt. Zo krijgt het ontwerp 

gevoelsmatig extra hoogte en daarmee het 

esoterische ruimtegevoel dat past bij dit 

voormalige kerkgebouw. 

Doopvont
Grote eyecatcher is natuurlijk het bad van Rapsel, naar ontwerp van Matteo Thun, waarvan 

de komvorm wel wat weg heeft van een doopvont. Het team koos expres voor dramatisch, 

contrasterend zwart. “De kleur herhaalt zich alleen in de zwarte kussens van de kleedbank. De 

rest van de ruimte, inclusief de vloer is bewust heel ijl en licht gehouden.” Zo staat de witte 

wasbak op een drager van wit geolied eiken. De wastafel unit spiegelt zich als het ware in een 

make-up tafel aan de andere kant, die weer aansluit op het kleedgedeelte. 

De wanden zijn in lichtgrijs Stucco gehouden. “Een fijn materiaal waar we graag mee werken”, 

zegt Luc van Beers die leiding gaf aan de bouw. “Ook in sanitaire ruimtes. Het oogt als traditionele 

stucco antico, maar is een modern product van Brander. Het heet Stucco en kan verwerkt worden 

als een pleister. Het wordt aangebracht in meerdere lagen en is dan spatwaterdicht. Prima als 

achterwand van een bad. Alleen in de douche hebben we voor de zekerheid gekozen voor tegels.” 

Ook de lage scheidingsmuur annex zitbank tussen bad en bed is uitgevoerd in dit keiharde 

stuukmateriaal.  

Onder het gebogen dak bevindt zich overal in dit bijzondere huis een zee van ruimte. Hier 

onopvallend afgetimmerd als garderobekast. Een klein stukje spant maakt de constructie zichtbaar. 

Een grapje dat ‘13 Speciaal’ wel vaker toepast. “Het zijn vaak dit soort kleine details die een ruimte 
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een unieke touch geven. In al onze ontwerpen 

proberen we de bestaande structuren zo 

duidelijk mogelijk naar voren te halen en er zo 

min mogelijk details aan toe te voegen. Dat is 

lastig in de uitvoering, maar geeft wel een heel 

rustig en ruimtelijk eindresultaat. Doordat we 

met een eigen team werken, kunnen we op dit 

punt verder gaan dan gebruikelijk is.”  	•

Legenda 
Bad:		 Rapsel	

Dubbele	wasbak:		 Alape

Kraanarmaturen:		 Newform

Verlichting:		 Bruck,	Ivefa

Stuukwerk:		 Brander	Stucco	mat

Betegeling	douche:		 V&B	30x90	glans

Gietvloer:		 polyurethaan

Zitbank:		 maatwerk		

	 ‘13	Speciaal’

‘13 SpeciaaL’ werd	opgericht	door	Luc	van	Beers	en	

Steve	D’Aboy.	Het	ontwerpbureau	richt	zich	zowel	op	totale	

interieurconcepten	als	specifieke	ruimtes.	Kenmerkend	is	

hun	streven	naar	een	fusie	tussen	architectuur	en	interieur,	

met	als	specialiteit	maatwerk	in	het	ontwerp.	Als	afgeleide	

van	het	ontwerpbureau	werd	in	2010	in	Rotterdam	een	

gelijknamige	winkel	geopend.	Naast	meubels	en	objecten	

uit	hun	eigen	lijn	voeren	ze	ook	een	aantal	bekende	merken	

zoals	o.a.	meubels	van	Magis	en	Inbani;	verlichting	van	

Oluce,	Vistosi,	Nemo,	Lucitalia	en	Rotaliana;	tegels	van	Refin,	

Coem,	Laminam	en	Edimax	en	sanitair	van	Dornbracht,	

Rapsel	en	Hot	Bath.	Voor	de	keuken	wordt	er	gewerkt	met	

o.a.	Quooker	en	Viking.	

www.13speciaal.nl	 	 		




