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Zodra je een kaars in deze kande-
laar plaatst, is het ontwerp af.
Net als bij alle andere pro-

ducten van het merk Mooi

Goed kun je duidelijk zien

hoe deze ‘vliegtuigstan-

daard’ gemaakt is: met 

popnagels die aan elkaar

zijn gezet. De standaard

FLGH (49 euro) is te

koop in wit, zwart, 

blauw en groen. Er is

ook een raket.

Landschappen van
oude meesters uit
de Gouden Eeuw,
botanische tekenin-
gen, een knalroze
flamingo: KEK Am-

sterdam heeft de

mooiste afbeeldingen

uit haar behang-,

muursticker- en 

postercollecties af-

gedrukt op houten 

panelen uit één stuk 

(te koop vanaf 89,95

euro).

De prints worden

zonder naden ge-

drukt op lichtgewicht

berkenmultiplex. 

De zijkanten krijgen

zo een soort ‘spek-

koek-effect’.

En met het ophang-

systeem kun je het

paneel op de muur

laten ‘zweven’. 

Mooie prints op een paneelKlaar om op te stijgen

De een kan er beter tegen
dan de ander: een vol aan-
recht. 
Aanhangers van de

‘clean aanrecht po-

licy’ worden vast

blij van de Sur-

face 

Collection (te

koop vanaf 20

euro) van 

keukenartike-

lenfabrikant

Joseph Joseph. 

Zo is er de Sink

Tidy, die 

bestaat uit com-

partimenten voor af-

wasmiddel, 

-borstel, sponzen

en vaatdoekjes. 

Er zit een schuine

bodem in die

water 

opvangt. 

jaar in het vak. Gemiddeld renoveer
ik zo’n twintig badkamers per jaar.
In al die tijd heb ik maar vijf of zes  
baden geïnstalleerd.’’

School
Ook Tessa Post ziet de trend van het
verdwijnende bad. Ze werkt bij bad-
kamerinstallatiebedrijf De Baderie,
met (franchise)vestigingen door het
hele land.  
,,Er zijn twee hoofdredenen. Eén
gaat spelen als mensen ouder worden
en gaan kampen met stijfheid, ar-
trose en evenwichtsstoornissen. Dan
merken ze dat een bad nemen niet
meer zo makkelijk gaat. In veel wo-
ningen zit de douche ook nog eens ín
het bad, dus douchen wordt dan he-
lemaal lastig. De andere reden: 
kinderen die groter worden. Dan
komt het moment waarop de kinde-
ren naar de middelbare school gaan
en het allemaal niet meer zo hoeft,
een bad.’’
Maar als er tóch voor een bad wordt

gekozen, gebeurt het meteen goed. 
Peter Verkerk: ,,Mensen kiezen dan
voor het mooiste van het mooiste. En
dat wordt serieus aangepakt. Som-
mige fabrikanten hebben show-
rooms ingericht met alle soorten ba-
den. Die kun je ter plekke testen, in je
zwembroek.’’ 
Sinds de crisis voorbij is, worden
weer heel wat centjes gespendeerd
aan de badkamer, weet Verkerk.
,,Niks is te gek. Gemiddeld kost een
badkamerrenovatie 15.000 euro. Maar

tegenwoordig wordt daarvoor ge-
makkelijk 30.000 euro uitgetrokken.
En dan doe ik gewoon de midden-
klassers, niet eens de Gordons of de
Ruud Gullits.’’
Tessa Post beaamt: ,,De badkamer
is op dit moment een belangrijke
ruimte in huis. Daar hebben de men-
sen best geld voor over. Hij verandert
van een praktische ruimte in een
soort wellnessvoorziening, met
sauna en massagedouche.’’ En alles
moet groter en ruimer: ,,Als de bad-
kamer groot genoeg is, worden zowel
bad als douche geïnstalleerd. Op te-
keningen van nieuwbouwwoningen
wordt het bad ook nog steeds stan-
daard ingetekend, dat blijft toch aan-
trekkelijk bij de verkoop. Je moet als
koper dan juist te kennen geven dat
je géén bad wilt.’’
Want veel mensen willen wel de-
gelijk een bad, mits er genoeg ruimte
is. ,,Als het maar niet ten koste gaat
van comfort onder de douche.’’
Wat we ook steeds vaker zullen

Ik doe gewoon 
de middenklasse, 
niet eens de Gordons

—Peter Verkerk

zien: wasstraten. ,,Twee douches
naast elkaar’’, zegt Post. ,,Kunnen
mensen zich tegelijkertijd afspoelen,
dat scheelt weer tijd ’s ochtends.’’
Voor een wasstraat heb ik geen
plaats, maar zo’n inloopdouche, die
komt er zéker. Nu nog even focussen
op nieuwe tegels.

20171977

Een douchebeurt 
van 5 minuten kost

gemiddeld
55 liter water, 
een bad 120 liter

Clean aanrecht policy

� Áls er dan een bad
komt, is het ook met-
een een exemplaar
dat gezien mag wor-
den. FOTO’S BADERIE, 

HANSGROHE

staan we gemiddeld
onder de douche. 

In 1992 was 
dat 7,5 minuut.

9 minuten

In de middeleeuwen
gingen de meeste
mensen 

in mei. 

Tot ver in de 20ste
eeuw hadden veel
Nederlandse huizen
geen douche. Het
gezin ging één keer
per week in de 

tobbe
In de 3de eeuw voor
Christus hadden rijke

Romeinen een 

een eigen badkamer


