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Binnenkijken bij Peter Sprengers en Greet Meulemans in Turnhout

Eigenaars Greet Meulemans
(45) en Peter Sprengers (49).

De loft van Peter
Sprengers en Greet
Meulemans is niet
groot, maar oogt veel
ruimer door de open,
lichte ruimtes.
Dankzij enkele
slimme vondsten is
elke centimeter
optimaal benut . «Met
een lift verdwijnt ons
bed in het plafond,
zodat de slaapkamer
overdag een
leefruimte wordt.»
PATRICK RETOUR
De polyurethaanvloer in twee kleuren lijkt wel een waterplas. De zetels van Jan des Bouvrie en Leolux staan hier prachtig. Foto’s Eddy Vangroenderbeek

Kleine loft vol
slimme ideeën
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De loft kijkt uit op het kanaal. «Het water en de
boten die passeren geven een vakantiegevoel.»

eter, een uit Nederland afkomstige designer, en zijn
Vlaamse vrouw Greet
woonden lange tijd in het
Nederlandse Goirle. «Maar
toenwerdenweverliefdop
dit art-decogebouw van
Antoine Coppens. We besloten prompt om te verhuizen, ook al moeten
wenunaarNederlandpendelenvooronzejob.»
Hunloftheeftaanweerszijdengroteramendie
het licht naar binnen halen, en dat vonden ze
meteen een grote troef. «Bovendien kijkt de
woonkamer uit op het water. Er passeren veel
boten. Goed voor een instant vakantiegevoel!»
Degebouwenophetterreinzijnindustrieelerfgoed en werden aan de buitenkant vakkundig
gerestaureerd. «Binnen hadden we graag wat
van de ruwheid behouden door de steen en het
beton te tonen, maar dat was haast niet mogelijk, aangezien we verplicht waren om te isoleren volgens de huidige normen. Daarom kozen
we resoluut voor pleisterwerk.»
Hetkoppelkochthetappartementcascoenhad
dusallevrijheidomderuimteintevullen.«Ach-

blz.75

Het keukenblad loopt over in een lange eettoog met trendy barkrukken.
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teraf bekeken lijkt alles evident, maar op
het moment zelf is die uitdaging wel beangstigend. We hebben gaandeweg de
mogelijkheden ontdekt.»
Over de inrichting werd goed nagedacht,
endatblijktuitleukedetailszoalsdelichtstreep die je naar binnen leidt aan de inkom. De opvallende polyurethaanvloer
die in heel de loft doorloopt, werd volgens
een opmerkelijk procedé geplaatst. «We
hebben wat geëxperimenteerd met de afwerking. Meerdere transparante lagen
grijs en groen werden in elkaar gewerkt.
Devloergeeftnuhetgevoeleenrivierbedding te zijn. Dat effect ontgaat niemand:
we krijgen van iedereen complimenten.»
Leefkeuken,salon enslaapkamervormen
één geheel. Er is dus geen muur die de
slaapkamer afschermt. Meer nog, het bed
staatineen‘polyvalentevleugel’.«Onsbed
schuift in en uit het plafond. Is het bed
weg, dan hebben we een extra zithoek.»
En omdat er geen wand is tussen slaapkamer en salon, kun je vanuit bed tv-kijken.
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Links: bij de
inkom leidt een
lichtstreep in de
vloer je naar
binnen.
Rechts: van aan de
eettafel kijk je uit
op de open ruimte
met goed gekozen
meubelstukken.

WIJ VOELEN ONS
GOED TUSSEN
TIJDLOOS DESIGN
Te midden van het salon prijken een zetel
van Jan des Bouvrie en een bank van Leolux.«Meubilairdatstrakoogtmaarookzaligzit.Designvoorhetleven.Debankhebbenweonlangstrouwenslatenheropmaken. Zo kan hij weer een tijdje mee.»
Debadkamerismaar2bij4metergrooten
toch konden Peter en Greet er een ligbad
en een inloopdouche in kwijt. «We moestendevloerwatverhogentegenoverdiein
de rest van het appartement, om de afvoerpijpen van het water weg te werken.
Maar dat niveauverschil heeft wel iets.»
De betegeling doet denken aan leisteen,
maar is keramisch materiaal met een natuurlijkelookenverfijnddessin.Deimposante plafondlamp van drie meter lang is
een ontwerp van Peter. «De drie aparte
lichtbundelszijnfijnalsjeindebadkamer
bent,maarookalsjehetschijnselzietinde
woonkamer, doorheen het verzuurde
glas.»

Lange eettoog
In de keuken heb je op een beperkte oppervlakte alles binnen handbereik. «Wij
koken graag, maar hebben weinig tijd.
Dan komt een stoomoven goed van pas.»
Het aanrecht, met in het verlengde de
eettoog, is wel zeven meter lang. Het sterlinggrijzebladbestaatuitcomposiet.«Het
werkblad is zeer kras- en vlekbestendig.
Dekastjesuitduurzaamlaminaatmoeten

Het opvallende tv-meubel bestaat uit een kast uit gelakt
mdf en glas, met in het midden een kader in verzoet staal.

daar niet voor onderdoen.»
Achter een rolluik staan een fruitpers,
staafmixer en toaster binnen handbereik, maar wel uit het zicht. De spatrand
in verzuurd glas laat zich makkelijk
schoonmaken en oogt decoratief. «Achter de plaat werd blauw licht gemonteerd, wat een stemmig effect heeft.»
In de woonkamer is het tv-meubel van
de hand van Peter een blikvanger: een
ranke kast uit zwartgelakt mdf en glas
beplakt met witte folie. De tv zelf hangt
in een robuust ‘kader’ in verzoet staal.
«Het was de bedoeling het metaal doorleefd te maken en dat is gelukt.»
Nog eenontwerpvanPeter:deverdraaibare hanglamp die doet denken
aan een ufo. Aan de muur
hangt kunst van John Sprengers,debroervanPeter,eneen
foto van jazztrompettist Roy
Hargrove die Greet maakte tijdens een optreden. «Ons interieur bevat heel wat stukken
met sentimentele waarde. Een
kastje in kerselaar met schattigerondegrepen,samengekocht
zo’n twintig jaar geleden bij
Vormvast; de vaas naast de tv die
herinnert aan wijlen onze vriend
Peter Breurs; het abstracte beeldje waar wij een winterkoninkje in
zien, voor ons gemaakt door onze
vriend Marcel Houwen, en het keramiek uit de jaren 50, een familiestuk. Het is die persoonlijke touch
die mee zorgt dat de puzzel past.»

Het rolluikje op het einde van het werkblad verbergt de apparaten. Achter de
glaswand zit blauw licht verscholen. «Dat zorgt voor een stemmige sfeer.» Foto’s EVG

Opletten voor
Teveelmeubels:Een deel van de meubels werd niet mee verhuisd van het
oude adres naar het nieuwe. «Het zou
hier anders eivol staan.We hebben een
strenge selectie gemaakt en goed uitgezocht wat de beste plaats was om elk
meubel neer te zetten.»
Te drukke wanden: «Omdat de glanzende polyurethaanvloer al veel aandacht vraagt en levendig oogt,hebben
we de muren en het plafond geverfd in
neutraal en warm wit. Anders zou het
geheel te druk worden.»

Aanraders
Lichtgevende wand:De keuken heeft
een onderhoudsvriendelijke spatrand
in gezuurd glas. «Die wand zorgt voor
een sfeervol accent, want er zit blauw
licht achter verscholen.»
Hoge plafonds: «Wij houden van
ademruimte en openheid. De vele
raampartijen en plafonds van wel drie
meter hoog zorgen daarvoor. De binnendeuren zijn plafondhoog,zo bewaren we de rust in het lijnenspel.»

Met een druk op een
knop verdwijnt het bed
in het plafond en
verandert de
slaapkamer in een
extra zithoek.

Praktisch
Renovatie: gestart in 2008
Oplevering: 2009-2010
Oppervlakte: 124 m2
Budget: afwerking ruwbouw en inrichting:
60.000 euro
Totaalinrichting: Dutch Home Art,
www.dutchhomeart.com,0031-653/65 28 43
Keuken:11.000 euro inclusief toestellen,
www.mandemakers.nl
Badkamer:9.250 euro
Verlichting: hanglamp in salon: Dutch Home Art
(2.200 euro),staande lamp in slaapkamer:Tolomeo
Artemide (995 euro).
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Materialen
Vloeren: polyurethaanvloer:75 euro/m² geplaatst
Wanden: pleisterwerk
Keuken:kraan Grohe:450 euro,kasten uit HPL
(High Pressure Laminate)
Badkamer: keramische steen: 70 euro/m² niet geplaatst.

slaapkamer
badkamer

keuken
zithoek
Keramische tegels met de look van leisteen verfraaien de badkamer.
Het binnenraam (links) en glazen deur (rechts) laten veel licht door.

