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Facts & Figures: Moderne apotheek verrijst naast oude in Bree

Get the look
“Veel ruimte en licht”

Pal in het centrum van Bree heeft apotheker Janssen zijn zaak welgeteld 
één huis opgeschoven. Het uitgeleefde hoekhuis van zijn vroegere buren 
op de kruising van de Hoog- en Opitterstraat ging tegen de grond. In plaats 
kwam een moderne en charmante woning met praktijk in een stijl die geen 
afbreuk aan het verleden wil doen. Voor de inrichting van zowel de woning 
als de zaak deed hij samen met zijn vrouw Sarah een beroep op Jacobs  
Interieur. Deze Breese ondernemer is een specialist op vlak van onder meer 
apotheekinrichting en interieurinrichting op maat. 

Samen met zijn vader runde Ben een zaak in het statige ouderlijke herenhuis. Uitbreidingsplannen van 
het gezin en de zaak noopten hem om te verhuizen. Het oog viel op het huis van de buren. “Het was 
een hoekhuis dat dateerde van eind 19de eeuw. Vroeger zat er onder meer een lingerie- en bloemen-
winkel in. Het was helemaal versleten. Renoveren zou nagenoeg evenveel kosten als het afbreken en 
iets nieuws opbouwen. Zeker omdat de funderingen toch niet meer heel optimaal waren. Om in de 
sfeer van het stadscentrum te blijven, hebben we iets klassieks gebouwd op deze oppervlakte van 
165 m².”
Die klassieke stijl wisten ze ook te verkrijgen door gebruik te maken van recuperatiestenen. “Ik vond 
dat belangrijk. Het is stijlvol en straalt iets tijdloos uit. Belangrijk voor hier in het centrum,” zegt Bens 
vrouw Sarah De Sy. “Omdat we een strak warm interieur wilden hebben, is er voor eiken binnen-
deuren, 30 cm breed parket en houten ramen gekozen. Bijna iedereen adviseerde nochtans om voor 
aluminium ramen te kiezen. Dat we ze nu om de zoveel jaren moeten verven, nemen wij er maar bij.”

Vooruitziend bouwen
Op vlak van energiezuinigheid is er vooral geïnvesteerd in een doorgedreven isolatie. “In totaal zit er  
14 cm glaswolisolatie tussen de muren. Het dak bevat isolatie van Isofloc of oud krantenpapier dat 
er onder hoge druk ingespoten is,” verduidelijkt Ben. “Ook is er gewerkt met silicaatsteen om een 
geluidsdempend effect te creëren. Exact ken ik het E-peil niet, maar het moet lager dan 60 liggen. In 

“Jacobs interieur staat voor 
Limburgs maatwerk”
Vijfendertig jaar geleden begon 
Jaak Jacobs met het atelier dat 
zijn achternaam draagt. 
Samen met zoon Frederik staat 
hij nu aan het roer bij Jacobs 
Interieur. Dat ze alles in eigen 
productie hebben, omschrijft 
Frederik als een van de grootste 
troeven van de zaak. “Wij doen 
quasi alles zelf. Tussen onze 
dertig personeelsleden zitten 
interieurarchitecten, meubel- 
makers, ontwerpers, lakkers, 
gipskartonplaatsers … 
Wij bouwen alles zelf in ons ate-
lier. Puur Limburgs maatwerk 
en dat voor heel Vlaanderen. 
Als een van de weinigen be-
schikken wij ook over een eigen 
lakkerij wat onze manier
van werken ten goede komt. Die 
werken gaan veel verder dan 
louter apotheken waarvan we 
er de afgelopen 15 jaar veel van 
hebben gedaan. Ook woningen 
(inclusief keukenbouw), winkels 
en dergelijke meer nemen we 
voor onze rekening. 
We werken ook samen met ver-
schillende bekende architecten. 
Ons doel is om enkel met de be-
tere materialen te werken. Geen 
vezelplaten, maar mdf. Ook  
solid surface of Corian gebrui-
ken we. Duur? Neen. De prijs is 
eerlijk. Wij zijn misschien niet 
de goedkoopste, maar zijn wel 
de beste investering. Zeker op 
lange termijn.”

foto 1 : De niet-alledaagse toog rust 
op twee blokken.

foto 2 : Wit is de overheersende 
kleur in de apotheek.
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partners

Bouwheer : 
 Apotheek Janssen, Bree
Apotheekinrichting : 
 Jacobs Interieur, Bree
Houten ramen : 
 Coenjaerts, Achel
Afbraakwerken : 
 J. Cillen, Bree
Ruwbouw : 
 BWN (Neyens), Bree
Dak : 
 Stefan Franken, Gruitrode
Stalen ramen : 
 KWM, hechtel
Dakisolatie isofloc : 
 Pieter Tytgat, Zonhoven 
Pleisterwerken : 
 Martin Baeten, Wijshagen
Chape : 
 Wilro, Hoeselt
Vloerisolatie : 
 Ludiso, Hoeselt
Vloeren : 
 Jo van de  Schans, Bocholt
Trappen en binnendeuren : 
 Kova, St.-Truiden
CV : 
 Vandebosch, Genk
Electro :  
 Segers Davy, Bree
Airco : 
 Aendekerk, Bree
Ventilatie : 
 Limoco, Opglabbeek
Voegwerken : 
 Jan Deckers en Zn, Kinrooi
Open haard : 
 Kissen, Hamont
EPB : 
 GHW, Bree
VC : 
 Sypa, Bree

Wit is de rode draad doorheen de 
praktijk en de woning. De badkamer 
baadt bijgevolg in natuurlijk licht.
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eerste instantie was er het plan om een warmtepomp te plaatsen, maar we beschikken niet over ge-
noeg plaats. Daar hebben wij vanaf gezien. Zonnepanelen? Nog niet. De leidingen liggen er al. Kwestie 
van al vooruitziend te bouwen. Belangrijk voor ons is dat je ze nooit zal kunnen zien. We wachten liever 
nog even. De techniek evolueert zo snel. Hopelijk komen we binnenkort met veel minder panelen toe. 
Ook hebben we al verder gekeken dan louter naar de dag van morgen. Zo is er een liftschacht voorzien, 
want we zouden hier graag ons hele leven blijven wonen.”Andere zaken die de energiefactuur naar 
beneden moeten halen, is het gebruik van ledverlichting. “Zuinig en gezellig”. Qua verwarming viel de 
keuze op vloerverwarming. “We hadden liever geen radiatoren in het zicht.” 

Gastenkamer
De bouw van de prachtige woning en praktijk verliep nagenoeg vlekkeloos. Eind oktober 2011 ging 
het gebouw tegen de vlakte. “In februari 2013 is de apotheek verhuisd en wij enkele maanden later. 
De woning is volledig in orde. Opmerkelijk is het gastenverblijf met badkamer helemaal bovenaan in 
de woning. “Voor als mijn ouders uit Oost-Vlaanderen naar hier komen”, aldus Sarah. “De inrichting 
hebben zij voor hun rekening genomen. Zoals de tegels in leather look en de afwerking met Corian”.

Inrichting
Voor de inrichting van de woning en de apotheek deden Ben en Sarah een beroep op Jacobs Interieur. 
“Wij konden ons er meteen goed mee vinden. Ze staan garant voor goede kwaliteit en een perfecte 
afwerking. Bovendien hebben ze veel ervaring met de inrichting van apotheken. Met Anke Kerkhofs, 
een van hun binnenhuisarchitecten, hebben we verschillende plannen besproken en uiteindelijk zijn 
wij dus voor dit gegaan. ”Het resultaat in de apotheek in L-vorm is veel wit, veel licht en zes grote 
ramen die vanop de vloer tot aan het drie meter hoge plafond reiken. “In de moderne apotheek is er 
veel ruimte tussen de toonbank en toegangsdeur, waar dat vroeger nauwelijks enkele meters was. 
Hierdoor vergroot de verkoopsruimte,” zegt Anke Kerkhofs. “Op die manier kunnen de producten 
het beste tot hun recht komen. Gevaar voor diefstal doordat de toonbank naar achter verschuift? Niet 
meteen. Je kan dit voorkomen door geen kleine producten aan de uitgang te plaatsen.”

Wit
Zoals het een moderne apotheek betaamt, is de hoofdkleur wit. “Wit is sober en straalt netheid en   
hygiëne uit. Met het fineer krijgt het geheel dan weer een warme uitstraling. Zo probeerden we te be-
antwoorden aan de eisen van een gezellige dorpsapotheek. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan 
de afwerking. Dat zie je aan allerhande details: de lades, de kasten … De open nis in de muur die het 
labo van de apotheek scheidt, dient om snel een overzicht te krijgen over wat er gebeurt in de winkel
als je achteraan bereidingen aan het samenstellen bent. Tot slot trachten we een persoonlijke touch 
te geven. Zo hangt er onder meer een grote muurfoto van hun dochter op,” besluit Anke Kerkhofs.”

® tekst: Geert Houben - foto’s: Kurt Vandeweerdt

foto 1 : Wit en hout zijn de over-
heersende elementen in de woning.

foto 2 : Het jonge koppel koos voor een 
moderne open keuken.

foto 3 : Niet alleen de open haard, maar 
de brede parketvloer zorgt voor een
warme uitstraling.

foto 4 : De bouw van de woning  
met deze leuke woonkamer verliep 
probleemloos.

foto 5 : Een blik in de gastenkamer.
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