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WELLNESSPROGRAMMA
in eigen huis
Voor ontspanning hoeft Ciska Brouwer de deur niet uit. De inwoonster
van het Noordhollandse Bergen beschikt over een compleet wellnessprogramma in
eigen huis. In de sfeervol verbouwde badkamer en suite bevinden zich een vrijstaand
designbad, een op maat gemaakte doucheruimte én een sauna. Met in de tuin ook
nog een jacuzzi en buitendouche zijn alle ingrediënten om thuis lekker te genieten,
ruimschoots aanwezig.
TEKST CHANTAL SLUTTER | FOTO’S MICHEL ZOETER
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1 De bewoonster kreeg bij de
verbouwing van haar bad-

Elf jaar woont Ciska Brouwer met dochter Ashley (19)

dat het minimalistisch zou worden. Mijn broer was

kamer professionele hulp van

en zoon Chip (15) in de moderne villa op een prach-

Filiaal 4 begonnen. Samen hebben we gekeken naar

interieurbouwer Piet-Jan van den

tige locatie in Bergen. “Ik ben destijds gevallen voor de

de nieuwste dingen op sanitairgebied.”

Kommer én haar broer Willem

plek én voor het geweldige huis, dat eind jaren tachtig

Brouwer; eigenaar van de

is ontworpen door architect Peter Thoes”, vertelt Brou-

BADKAMER EN SUITE – Ciska Brouwer wist pre-

exclusieve sanitairshowroom

wer. Vorig jaar besloot ze de boel binnenshuis eens

cies wat ze wilde. Slaapkamer en badkamer werden

Filiaal 4.

flink aan te pakken. “De inrichting was modern, maar

opengebroken, zodat een badkamer en suite ontstond.

wél 11 jaar oud dus aan vernieuwing toe.”

Waar Brouwer voorheen door twee deuren heen moest

stortdouche van Dornbracht.

Een klus die ze uitbesteedde. “Want zoiets kun je niet

om de badkamer te bereiken, stapt ze nu zo uit bed de

Om de ruimte goed te kunnen

alleen doen.” Brouwer benaderde interieurbouwer Piet-

badkamer in. “Heerlijk! Ik zou niet meer anders willen.”

afsluiten leverde Van Rijn Pro-

Jan van den Kommer én haar broer Willem Brouwer

Het ronde bad ging er uit. “Dat nam teveel plaats in.”

ducts een design douchedeur

die een exclusieve sanitairshowroom in Stompetoren

De sauna mocht blijven. “Het betekende wel, dat ik

op maat. De met mozaïek inge-

heeft. “Ik wilde iets nieuws. Wel modern, maar zonder

bij de indeling rekening moest houden met een aantal

legde bankjes zijn verwarmd.

2 Ciska Brouwer koos voor een
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Wellnessruimte Bergen
Toilet: Starck1 for Duravit
Wastafel: Q-artz
Kranen: Dornbracht
Bad: Duravit
Stortdouche: Dornbracht
Radiator: Thermic
Tegels: Bizassa
Afvoer: Easydrain
Glazen paneeldeur: Van Rijn Products
Leverancier: Filiaal 4, www.filiaal4.nl
Interieur: Piet-Jan van den Kommer
Verlichting: Alexander Rublek

7

3 Prominent in de badkamer staat
het vrijstaande bad Sundeck
van Duravit. Dicht, houdt het
rustdek het water warm, samengevouwen fungeert het als een
comfortabele hoofdsteun.
4 Het was de wens van Brouwer
om natuurlijke materialen in de
6

8

badkamer te laten terugkomen.
In samenspraak met Piet-Jan van
den Kommer werd gekozen

elementen. Samen met Willem heb ik de ruimte zo

De specialist in maatwerkdouchecabines, wanden en

voor hout dat terugkomt in de

logisch mogelijk ingedeeld. Vervolgens heeft Piet-Jan

deuren voorzag ook de sauna van een passende deur.

badombouw, een ladenblok en

van den Kommer er naar gekeken.”

deze legplanken.

Uitgangspunt dat Brouwer de interieurarchitect meegaf

Sanitairgroothandel Van den Kommer zorgde volgens

was het gebruik van natuurlijke materialen. “Het huis is

Brouwer voor eenheid in de woning. De kleuren en

Q-artz. De opvallende verlich-

al strak, dat wilde ik binnen doorbreken door meer

materialen die hij uitkoos in de badkamer sluiten naad-

ting komt van Alexander

natuurlijke materialen te gebruiken, ook in de bad-

loos aan op de gebruikte materialen in de, eveneens

Rublek.

kamer. In de vorige badkamer waren alleen harde

door de interieurbouwer op maat gemaakte, keuken.

elementen gebruikt, dat wilde ik nu niet meer.”

Alles in overleg met Brouwer, die een bovenmatige

doucheruimte vormen een mooi

De keuze viel op de toepassing van een warme hout-

interesse voor inrichting aan de dag legde. “Ik koop

contrast met de gestuukte muren

soort, ondermeer in de badombouw. Van den Kommer

alle bladen, ben erg op de hoogte van wat er op

en gietvloer.

maakte van hetzelfde materiaal twee lades op maat

interieurgebied gebeurt. Ook in de mode trouwens.

onder de moderne wastafel van Q-artz en een aantal

Ik heb ooit een kinderkledingwinkel gehad. Voor die

is een echte blikvanger in deze

schappen in de kasten aan beide zijden van de

tijd had ik samen met mijn broers Willem en Ruud en

badkamer. Deze Elemental Spa

doucheruimte. Deze is uitgerust met een stortdouche en

mijn vader een bedrijf opgestart; Brouwer cv- en santair

van Dornbracht is een ontwerp

twee verwarmde zitbankjes die zijn betegeld met

groothandel. Daar ben ik nu weer terug. We hebben

Bizassa mozaïek. De tegeltjes vormen een mooi

twee filialen, in Heerhugowaard en in Zwaag.

contrast met de gestuukte muren. Om de doucheruimte

Dat doe ik nu samen met mijn broer Ruud, want Willem

zijn eveneens terug te vinden

goed af te kunnen sluiten, is een op maat gemaakte

heeft Filiaal 4. We werken veel samen. Het was leuk

boven de wasbak, waarin een

glazen paneeldeur geplaatst door Van Rijn Products.

om dit privéproject samen te doen.”

Easydrain voor de afvoer zorgt.

5 De designwasbak is van

6 De mozaïektegels in de

7 De vrijstaande badmengkraan

van Sieger Design.
8 De armaturen van Dornbracht

