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De behoeftes van consumenten veranderen 
snel. Zo was de woningbouw vijftig jaar 
geleden nog puur gericht op functionaliteit, 
tegenwoordig vormen de beleving van 
de consument en comfort belangrijke 
uitgangspunten. Dit ziet men ook terug bij 
garageboxen. In eerste instantie zijn deze 
boxen puur voor functionele doeleinden 
gebouwd, maar steeds meer consumenten 
verbouwen hun garagebox.

In opdracht van D’Andrea & Evers 
Design en Timmerfabriek Overbeek is 
een onderzoek uitgevoerd naar nieuwe 
functies voor garageboxen. Enkele 
van de gevonden nieuwe functies zijn 
samengevoegd in deze bundel. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen professionele, 
praktische, sociale, recreatieve, esthetische 
en uitbreidingsfuncties. 

Minke Dijkstra (2012)
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De garagebox vormt een geschikte ruimte 
voor een logeerkamer. Door bijvoorbeeld 
gebruik te maken van eenvoudig op 
te bergen bedden kan de garagebox 
daarnaast gemakkelijk worden gebruikt 
voor een andere functie, zoals een 
kinderkamer.
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Een zitkuil in de garagebox zorgt voor een 
knusse uitstraling en een plek waar men 

kan ontspannen.
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De garagebox kan ook worden 
ingericht naar een gelijkvloerse 
badkamer. Ideaal voor ouderen.
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Bovenop de garagebox is genoeg ruimte 
voor een ruim dakterras. Via een trap 

aan de buitenzijde of binnenzijde van de 
garage kan het dak bereikt worden.
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Een indrukwekkende entree kan worden 
gecreëerd in de garagebox. Gasten zullen 
door deze grote hal het woonhuis binnen 
lopen.
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Indien de garagebox aan de woonkamer 
grenst, kan de woonkamer worden 

doorgetrokken naar de garagebox. Door 
de tussenmuur te verwijderen, ontstaat 

een nieuwe ruimte welke bijvoorbeeld kan 
worden gebruikt als eetkamer.
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In de deuropening van de garagebox 
kan een loungebox worden geplaatst. 
Er wordt een ruimte gevormd waar 
men in alle rust een boek kan lezen. 
Daarnaast  kan het overige deel van de 
garagebox worden gebruikt voor de 
oorspronkelijke of een andere functie.
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Een opbergruimte onder het 
plafond geeft de mogelijkheid om de 
garagebox efficiënt in te richten.
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Door de garagebox te verbouwen 
naar een kast, wordt de opbergruimte 
optimaal benut. De ‘lades’ kunnen ook 

van buitenaf worden geopend: geen 
gesleep met tuingereedschap!
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De garagedeur dient als luifel, zodat er 
ook met slecht weer eenvoudig buiten 
kan worden geklust.

.klusruimte 

De garagedeur dient als luifel, zodat er 
ook met slecht weer eenvoudig buiten 
kan worden geklust.

.klusruimte 



Ramen aan de bovenzijde van de 
ruimte zorgen ervoor dat de was snel 

kan drogen.
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Een in grootte verstelbare inloopkast 
maakt slim gebruik van de ruimte. 
Het andere deel van de ruimte kan 
bijvoorbeeld worden ingericht naar 
een zithoek.
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.studieruimte 
De garagebox vormt een ruime 
studieruimte. Door een raamkozijn 
tevens als bureau te gebruiken, kan 
worden gestudeerd bij natuurlijk licht.
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De indruk van een statische 
vergaderzaal kan worden gecreëerd  
door lange ramen in de garagemuur 

te plaatsen. Daarnaast zorgt de grote 
hoeveelheid natuurlijk licht voor een 

open sfeer. 
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.kamerverhuur 
De garagebox kan worden verhuurd 
als kamer aan studenten, maar ook 
als een onderdeel van bijvoorbeeld 
een ‘Bed & Breakfast’. Voor verhuur 
voor langere tijd, zoals bij een 
studentenkamer, zal de ruimte 
optimaal benut kunnen worden 
door bijvoorbeeld inklapbare en 
multifunctionele meubels.
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.praktijk 
Voor een eigen tandartspraktijk, 
kapperspraktijk of nagelstudio vormt 
de garagebox een goed uitgangspunt. 
Een openklapbare wachtruimte aan de 
voorzijde is hierbij een interessante 
optie. 
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.tentoonstelling 
In de garagebox kan al eenvoudig 
een tentoonstelling worden opgezet 
door kunstwerken aan de muur te 
hangen. Een bank in het midden biedt 
bezoekers de mogelijkheid rustig van 
de werken te genieten.
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Voor een goede  ‘workout’ vormt de 
garagebox een mooie ruimte. In een 

verstevigde balk kunnen verschillende 
sportelementen worden geplaatst.
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Een halfoverkapt zwembad biedt de 
bewoners enige privacy. Het zwembad 
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daarnaast worden ingericht naar een 
zithoek. Op deze manier kan vanuit 
de zithoek worden genoten van het 

uitzicht op de volière.
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uitleg worden gegeven.
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.buitenkeuken 
Er kan niet alleen luxe buiten 
worden gebarbecued, maar ook 
worden gekookt. De openklapbare 
luifel sluit de buitenkeuken af en 
vormt tevens een overkapping tegen 
weersinvloeden.
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Door middel van de uitschuifbare 
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gevormd welke kan worden gebruikt 
als ‘minitheatertje’.

.theater. 

Door middel van de uitschuifbare 
tribune wordt een grotere ruimte 

gevormd welke kan worden gebruikt 
als ‘minitheatertje’.

.theater. 



.kinderspeeltuin 
Door een kinderspeeltuin half buiten 
de garagebox te plaatsen, ontstaat een 
zachte overgang van de woning naar 
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Een kast, die kan worden uitgeschoven 
tot een tribune, vormt snel een 
filmruimte voor meerdere personen.
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.showroom 
Via een grote glazen wand in de 
garagebox kunnen eigendommen 
worden getoond, zoals een auto. 
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worden omgebouwd tot een serre of 
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Door de gevel van de garagebox te 
veranderen, verandert de gehele 
uitstraling van de box. Zo kan de 

garagedeur bijvoorbeeld worden 
versierd met planten of een 

schildering
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.eyecatcher of kunstwerk 
Opfleuren van de garagebox kan door 
een eyecatcher op of om de garagebox 
te plaatsen. De garagebox zal zich 
op deze manier onderscheiden van 
andere garageboxen. 
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