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eter, een uit Nederland af-
komstige designer, en zijn
Vlaamse vrouw Greet
woonden lange tijd in het
Nederlandse Goirle. «Maar
toenwerdenweverliefdop
dit art-decogebouw van
Antoine Coppens. We be-

slotenpromptomteverhuizen, ookalmoeten
wenunaarNederlandpendelenvooronzejob.»
Hunloftheeftaanweerszijdengroteramendie
het licht naar binnen halen, en dat vonden ze
meteen een grote troef. «Bovendien kijkt de
woonkamer uit op hetwater. Er passeren veel
boten.Goedvooreeninstantvakantiegevoel!»
Degebouwenophetterreinzijnindustrieelerf-
goed enwerden aandebuitenkant vakkundig
gerestaureerd. «Binnen hadden we graag wat
vanderuwheidbehoudendoordesteenenhet
beton te tonen,maardatwashaastnietmoge-
lijk, aangezienweverplichtwarenomte isole-
renvolgensdehuidigenormen.Daaromkozen
weresoluutvoorpleisterwerk.»
Hetkoppelkochthetappartementcascoenhad
dusallevrijheidomderuimteintevullen.«Ach-

P

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

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

De loft vanPeter

Sprengers enGreet

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

leefruimtewordt.»
PATRICK RETOUR

Binnenkijken bij Peter Sprengers en Greet Meulemans in Turnhout

Het keukenblad loopt over in een lange eettoog met trendy barkrukken.

De polyurethaanvloer in twee kleuren lijkt wel een waterplas. De zetels van Jan des Bouvrie en Leolux staan hier prachtig. Foto’s Eddy Vangroenderbeek



teraf bekeken lijkt alles evident,maar op
hetmoment zelf is die uitdagingwel be-
angstigend. We hebben gaandeweg de
mogelijkhedenontdekt.»
Over de inrichtingwerd goed nagedacht,
endatblijktuitleukedetailszoalsdelicht-
streep die je naar binnen leidt aan de in-
kom. De opvallende polyurethaanvloer
dieinheeldeloftdoorloopt,werdvolgens
een opmerkelijk procedé geplaatst. «We
hebbenwatgeëxperimenteerdmetdeaf-
werking. Meerdere transparante lagen
grijs en groen werden in elkaar gewerkt.
Devloergeeftnuhetgevoeleenrivierbed-
ding te zijn. Dat effect ontgaat niemand:
wekrijgenvaniedereencomplimenten.»
Leefkeuken,salonenslaapkamervormen
één geheel. Er is dus geen muur die de
slaapkamerafschermt.Meernog,hetbed
staatineen‘polyvalentevleugel’.«Onsbed
schuift in en uit het plafond. Is het bed
weg, dan hebben we een extra zithoek.»
Enomdatergeenwandistussenslaapka-
merensalon,kunjevanuitbedtv-kijken.

Temiddenvanhet salonprijkeneenzetel
van JandesBouvrie eneenbankvanLeo-
lux.«Meubilairdatstrakoogtmaarookza-
ligzit.Designvoorhetleven.Debankheb-
benweonlangstrouwenslatenheropma-
ken.Zokanhijweereentijdjemee.»
Debadkamerismaar2bij4metergrooten
toch konden Peter en Greet er een ligbad
eneeninloopdouche inkwijt. «Wemoes-
tendevloerwatverhogentegenoverdiein
de rest van het appartement, om de af-
voerpijpen van hetwaterweg tewerken.
Maardatniveauverschilheeftwel iets.»
De betegeling doet denken aan leisteen,
maar is keramischmateriaalmet eenna-
tuurlijkelookenverfijnddessin.Deimpo-
sante plafondlampvandriemeter 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 op-
pervlakte 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, iswelzevenmeter lang.Hetster-
linggrijzebladbestaatuitcomposiet.«Het
werkblad is zeer kras- en vlekbestendig.
Dekastjesuitduurzaamlaminaatmoeten
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daarnietvooronderdoen.»
Achter een rolluik staan een fruitpers,
staafmixer en toaster binnen handbe-
reik,maarweluithet zicht.Despatrand
in verzuurd glas laat zich makkelijk
schoonmakenenoogtdecoratief. «Ach-
ter de plaat werd blauw licht gemon-
teerd,wateenstemmigeffectheeft.»
In de woonkamer is het tv-meubel van
de hand van Peter een blikvanger: een
ranke kast uit zwartgelakt mdf en glas
beplaktmetwitte folie. De tv zelf hangt
in een robuust ‘kader’ in verzoet staal.
«Hetwasdebedoelinghetmetaaldoor-
leefdtemakenendat isgelukt.»
NogeenontwerpvanPeter:deverdraai-
barehanglampdiedoetdenken
aan een ufo. Aan de muur
hangt kunst van John Spren-
gers,debroervanPeter,eneen
foto van jazztrompettist Roy
HargrovedieGreetmaakte tij-
dens een optreden. «Ons inte-
rieur bevat heel wat stukken
met sentimentele waarde. Een
kastje in kerselaar met schatti-
gerondegrepen,samengekocht
zo’n twintig jaar geleden bij
Vormvast;devaasnaastdetvdie
herinnertaanwijlenonzevriend
PeterBreurs;hetabstractebeeld-
jewaarwij eenwinterkoninkje in
zien, voor ons gemaakt door onze
vriendMarcelHouwen, enhet ke-
ramiekuitdejaren50,eenfamilie-
stuk. Het is die persoonlijke touch
diemeezorgtdatdepuzzelpast.»

Teveelmeubels:Eendeelvandemeu-
bels werd niet mee verhuisd van het
oude adres naar het nieuwe. «Het zou
hieranderseivol staan.Wehebbeneen
strenge selectie gemaakt en goed uit-
gezochtwatdebesteplaatswasomelk
meubelneer tezetten.»
Te drukke wanden: «Omdat de glan-
zende polyurethaanvloer al veel aan-
dachtvraagten levendigoogt,hebben
wedemurenenhetplafondgeverfd in
neutraal en warm wit. Anders zou het
geheel tedrukworden.»

Lichtgevendewand:Dekeukenheeft
een onderhoudsvriendelijke spatrand
in gezuurd glas. «Die wand zorgt voor
een sfeervol accent,want er zit blauw
lichtachterverscholen.»
Hoge plafonds: «Wij houden van
ademruimte en openheid. De vele
raampartijen en plafonds van wel drie
meter hoog zorgen daarvoor. De bin-
nendeurenzijnplafondhoog,zobewa-
renwederust inhet lijnenspel.»

Praktisch
Renovatie:gestart in2008
Oplevering:2009-2010
Oppervlakte:124m2

Budget:afwerking ruwbouwen inrichting:
60.000euro
Totaalinrichting:DutchHomeArt,
www.dutchhomeart.com,0031-653/652843
Keuken:11.000euro inclusief toestellen,
www.mandemakers.nl
Badkamer:9.250euro
Verlichting: hanglamp in salon:Dutch Home Art
(2.200euro),staande lamp in slaapkamer:Tolomeo
Artemide (995euro).

Materialen
Vloeren:polyurethaanvloer:75euro/m²geplaatst
Wanden:pleisterwerk
Keuken:kraanGrohe:450euro,kastenuitHPL
(HighPressureLaminate)
Badkamer: keramische steen:70 euro/m² niet ge-
plaatst.

WIJ VOELEN ONS
GOED TUSSEN

TIJDLOOS DESIGN

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.

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

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

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

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

slaapkamerwc
badkamer

wasruimte

keuken

zithoek


