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Toen tweenonnenhun
miniflat inhet centrumvan
Parijs verkochtenaan
CharlotteLardeyretwaséén
dingzeker:deplaats zouer
nooitmeerhetzelfdeuitzien.

tekstAnMichiels
foto’sEricHeranval

34m2 indeMarais
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dezelfdemattekleuralsdemuren.
Ik kreeg interesse in het optimaal
gebruik van ruimte nadat ik een
tijd voor het interieurbedrijf
Ronzatti had gewerkt. Zij zijn
gespecialiseerdinhetontwerpvan
woonboten. Dus krijgt elke bruik-
barehoekbijmijeenfunctie, zoals
de nis die dienst doet als minibar.
Er zitten ook laden onder het bed
en ik verstopte de safe achter een
schilderij, alhoewel ik niet ga ver-
tellenwelk!"
De doucheruimte is toegankelijk
vanuit de slaapkamer en volledig
bekleed in Corian met afgeronde
hoekenenonzichtbarevoegen,wat
eengladendoorlopendeffectgeeft.
“Ikkoosvooreenroodplafond,dat
werpt ’s ochtends een aantrekke-
lijk lichtenwerktvergeeflijknaeen
nachtje stappen”, lacht Lardeyret.

De kunst van het mixen
Watbetreftmaterialen endecora-
tie is deze flat een kunstje in het
mengen van oud en nieuw, goed-
koopenduur.DeeenvoudigeIkea-
keukenkasten zijn slim gecombi-

Dearchitecte twijfelde niet
toendekanszichvoordeed
omeenpandtekopenente

verbouweninhaarfavorietebuurt,
deMarais, ook al zat er een flinke
uitdaging aan vast. Het ging
immersomeenruimtevanslechts
34 m². Maar Charlotte Lardeyret
deedwaarzegoed in is: elkecenti-
meterdoentellen. “Inderdaad,het
is eenkleine ruimte,maarwatme
opviel toen ikdestudiozag,waren
de drie grote ramen en hetmooie
volume van meer dan drie meter
hoog.Ikzagmeteenhoeikderuim-
tezouopdelen:tweederdevoorhet
daggedeelte eneenderdevoorhet
nachtgedeelte,watmooi overeen-
komtmet de organisatie vanmijn
dag.Dit isdemanierwaaropikvan-
daag leef enwerk, de ruimte ‘past’
me, bijna zoals een kledingstuk.”

Verborgen bergruimte
Om de flat zo groot mogelijk te
latenlijken,washetvanbelangom
ze zo eenvoudigmogelijk in te de-
len.Het hogeplafondwerdoveral
aangehoudenomhetmooie volu-
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mezopuurmogelijk tot zijn recht
te latenkomen. Indeoorspronke-
lijke staat lag de keuken apart, nu
maaktzeonderdeeluitvandeleef-
ruimte. "Ikkookveelendekeuken
isvoormijechteenpièce à vivre. Ik
wou genoeg ruimte om te koken,
enomhetzichtaangenaamtehou-
den zijn alle elektrische toestellen
ingebouwd."
De scheidingsmuren tussen de
kamers zijn dikke wanden met
ingebouwde kasten die rommel
aanhet oogonttrekken,maar ook
technische ruimtes enkokers ver-
bergen."Allebergruimte isverbor-
gen in een kastenwand zonder
zichtbaregrepenengeschilderdin

Elke bruikbare hoek krijgt
bij mij een functie. Zo doet
de nis dienst als minibar

—
‘Oospronkelijk
was de keuken
apart,maar nu

maakt ze deel uit
van de leefruimte.

Ik kook graag
en de keuken is
voormij echt

een pièce à vivre.’



neerd met een werkblad van mat
Carrara-marmer en een Arne
Jacobsen-kraanvanhetmerkVola.
Deverwarmingenoppootjesonder
de ramendubbelen als zitjes.
Wat bovenal de sfeer bepaalt, zijn
de persoonlijke objecten van Lar-
deyret. Twee originele Kastrup-
stoelen van Hans J. Wegner uit
1960, ontworpen voor de luchtha-
ven van Kopenhagen, een witte
hanglamp inde stijl vandeFrans-
HongaarseontwerperMatégotuit
de jarenvijftigeneenvintageLouis
Vuitton-koffer die dienst doet als
koffietafel springen inhet oog.
Deeettafelwordtopgevrolijktdoor
een rood Isamu Noguchi-lampje
en aan de wand vinden we ook
twee Akari-prints van dezelfde
kunstenaar, gekocht in zijn eigen
museum in Japan. In de keuken
hangt een originele tekening van
Jean Cocteau van een chef-kok,
gekocht opeenveiling inParijs na
een zoektocht vanmaar liefst drie
jaar.
Lardeyret groeideop inhet lande-
lijkeSartheindeLoirestreek,maar

belandde tijdenshaarmiddelbare
schooltijd inParijs.Nahaararchi-
tectuurstudieaandeAcadémiedes
Beaux-Arts en stages in Tahiti en
Londen vestigde ze zich in Parijs
waarzehaareigenbureauopstart-
te, gespecialiseerd in residentiële
architectuur.

Creatieve oplossingen
De helft van haar projecten situe-
ren zich in deMarais of op het Île
Saint-Louis.Dat iseengoedereden
omindebuurt tewonen,maarhet
leven indezehoekvanParijs trekt
haar voornamelijk aan omwille
vandemix vanmensen ende cul-
tuur, de kunst en de architectuur
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die er voor het rapen liggen.
“Het is fijn meegenomen dat ik
mijn inspiratie uit mijn directe
omgeving kan halen. Het Centre
Pompidou is natuurlijk een klas-
sieker,maar indebuurtzittenook
de Passage de Retz, het Institut
Suédois en de Galerié d'Architec-
ture,kleineverborgenpareltjesmet
tijdelijke tentoonstellingen.
“Onlangs opende Carpenters
Workshop uit London – top qua
hedendaags design – een tweede
galerij in een loft hier omdehoek.
Ook de ruimte van modeontwer-
perAzzedineAlaia indeRuede la
Verrerie isdemoeite, zowelophet
vlak van fotografie als vandesign.
“Misschientypischaandezebuurt,
maar ook deze panden zitten ver-
scholenachterhoekjes enhebben
creatieve oplossingen voor de
beperkte ruimte die er in de bin-
nenstad voorhanden is. Ik heb er
meteenmijnthemavangemaakt."

www.heranval.com
www.charlottelardeyret.com

Het is fijn meegenomen dat
ik mijn inspiratie uit mijn

directe omgeving kan halen

‘De safe heb
ik verborgen
achter een
vanmijn
schilderijen.
Maar ik zeg
nietwelk!’
—


