Habitouch

maar wel enorm belangrijk zijn voor het verblijf in de ruimten. Soms zijn daarvoor zelfs
bouwkundige aanpassingen nodig. “Dat vereist niet alleen kennis van zaken”, stelt Peter.
“Je moet ook lef hebben. Een klein muurtje
ergens weghalen, of juist plaatsen heeft soms
al een enorme impact op de functie en de beleving van een woonkamer , keuken, winkel
routing of de ontvangst van een receptie.”
Habitouch werkt volgens een beproefde ontwerpstrategie. De inbreng van de
opdrachtgever

is

daarbij

onontbeerlijk.

Die gaat immers de ruimtes gebruiken. Om
een goed beeld te krijgen van de huidige en
gewenste functie, sfeer en uitstraling moet
er eers uitvoerig met de klant worden gesproken. Daarna gaat de interieurarchitect
aan de slag. Uitgaande van de bestaande
situatie presenteert hij drie complete schetsvoorstellen. Hieruit wordt samen met de
opdrachtgever een basis concept gekozen
met aanvullingen uit de andere voorstellen.

Elke ruimte

verdient een interieurarchitect

De ontwerpen geven een bandbreedte aan
van de onbegrensde mogelijkheden die de
ruimtes, en de beleving hiervan, hebben.
Artist impressions en schetsen maken het

Met alleen een kleurenplan
of een verzameling mooie meubelen
ben je er niet!

ontwerp levend en meer tastbaar. Naast het
budget komen verlichting, bouwkundige

onlangs ontworpen projecten zoals: diverse
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natuurlijk aan de orde. De studio rekent een
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brikanten geven op hun producten. Stylisten
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Rusland. Dus in het buitenland weten klan-
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ten hem ook te vinden. Habitouch is eigen-

terwijl Peter vindt dat die commissie juist

lijk grenzeloos creatief. Peter is ingeschre-
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dan komen de vragen. Is het niet te groot? Wat gaat er op de muur? Is die houten vloer wel praktisch?

transparant zakendoen hoog in het vaandel.

Interieurarchitecten, een beroepsvereniging

Een open keuken of toch dat muurtje ertussen? Het antwoord komt van de interieurarchitect.

Om verrassingen te voorkomen ligt het bud-

waar interieurarchitecten alleen lid van kun-

get vooraf vast. “Een klant mag dan ook wat

nen worden als ze voldoen aan wettelijke op-

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een stylist
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van ons verwachten”, vindt Peter. “Namelijk
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de wensen van de gebruiker te voldoen.

vormgeving in Goes weet wensen en eisen

begin tot het eind betrokken bij het project.
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van zijn klanten naar een creatief ontwerp te
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