INTERIEUR / VENLO

Dankzij de patio met glazen puien en de originele lichtstraat die al in de fabriek
aanwezig was, krijgt ook het midden van de grote leefruimte genoeg daglicht. In de
patio werd een olijfboom geplant. Op de achtergrond een vintage kruk van
Decoration Empire en berkenhouten stoel met roze bekleding van Nofruit.

SFEERFABRIEK
Een open, industriële ruimte met ruwe muren. Een sfeervol en leefbaar huis. Als je die
twee weet te combineren, heb je het voor elkaar. Zoals Jan en Juliette Meems, die een
oude meubelfabriek in Venlo vakkundig onder handen namen.
PRODUCTIE, STYLING EN TEKST EMMY VAN DANTZIG FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA
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Naast de houten trap naar de zitkuil staat fauteuil Nihan van Pode, net als veel andere meubels gevonden
bij Peters Interieurs in Baarlo. Op de achtergrond een leren bank van Ikea en draaifauteuil Caruzzo van
Leolux. De originele werkbank uit de voormalige meubelfabriek mocht blijven.
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‘Toen ons eerste idee te ingrijpend bleek, pasten we de kunst van
het loslaten toe. Daardoor kwamen we makkelijk op iets nieuws’

Het bureau komt uit het ziekenhuis waar Jans vader werkt, de schoolstoel uit een oud schoolgebouw via Juliettes
moeder. De bureaulamp is vintage. LINKS De U-vormige bank in de zitkuil is van Ikea. Bijzettafel Canna van Leolux,
karpet van Globe Musterring (beide Peters Interieurs).
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De entree met een kleed en
spiegel van Ikea. De buizen
en multiplex bank doen
samen dienst als garderobe.
LINKS De hal kan worden
afgesloten met de originele
schuifdeuren uit het pand.
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De keuken van blauwstaal, een eigen ontwerp, past perfect bij het ruwe interieur.
De lampen erboven zijn van Venled. Alle houten kozijnen werden vervangen door
aluminium met driedubbel glas.

‘De keuken bestaat uit één immens blok, waardoor je goed
moet bedenken waar de verschillende functies komen’
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De tijd nemen, om tijd te winnen.
Dat is volgens Jan en Juliette
Meems de allerbeste troef die je kunt
inzetten als het gaat om een verbouwing van formaat. Over de indeling
van deze loft in een meubelfabriek
heeft het stel lang nagedacht. Op de
vraag hoe je zo’n immense ruimte
indeelt, antwoorden zowel Juliette
als Jan hetzelfde: ‘Zorg dat er vooral
sprake is van logica.’ Van familie en
vrienden die wel of geen verstand
van zaken hadden, kregen ze vrijblijvend advies. Geen onbelangrijke factor in het proces was dat Jan
ruimschoots voor de officiële overdracht al wat muren mocht wegbreken, waardoor als vanzelf nieuwe
ruimtes ontstonden. Dat zorgde
gedurende het ontwerpproces voor
andere invalshoeken. Het eerdere
idee om midden in het pand een grote tuin te creëren,
maakte al snel plaats voor het plan om een simpele patio
tussen de leefruimte en het slaapgedeelte te creëren. Jan:
‘Toen ons idee veel te ingrijpend bleek te zijn, pasten we
de kunst van het loslaten toe. Daardoor kwamen we makkelijk op iets nieuws.’ In de plaats van de binnentuin
kwam er een grote tuin aan de achterkant bij de keuken.
Jan: ‘Hij is daar mooi afgescheiden van de straat, en voor
zon en licht is het ook de meest logische keuze.’ In combinatie met de tuinen van andere huizen is op die plek nu
een mooie groene zone gecreëerd.

was het al geen optie om daar
de woonkamer te maken,’ aldus Jan.
Behalve de lichtstraten waren voor de
indeling van de ruimtes ook de betonnen draagbalken bepalend. Jan: ‘Ze
creëren een vlakverdeling waardoor
kaders ontstaan.’ Niet alleen de indeling is eigen ontwerp, ook de verbouwing voerden ze uit in eigen beheer.

›

SPELEN MET HOOGTEVERSCHILLEN
Logica speelde ook elders een rol. ‘De plek van de keuken
stond meteen vast, want als je buiten wilt eten is het fijn
als de keuken in de buurt van de tuin ligt,’ zegt Juliette.
‘Omdat de loft zo groot is en volledig gelijkvloers, moet je
met hoogteverschillen werken om ruimtes af te bakenen.
Dat zorgt meteen voor variatie. Zo kwamen we op het
idee van de zitkuil, die we niet centraal in de ruimte hebben geplaatst. De hoek waar hij nu zit, is knus en
geborgen; je kunt er heerlijk ontspannen.’ Daarnaast is
de indeling functioneel. De entree zit bijvoorbeeld op een
plek waar al een van de ingangen van het pand gevestigd
was. Jan: ‘Ook een open haard is een vast element, maar
met de ruimte eromheen kun je flexibel omgaan. We
hebben hier afwisselend de eettafel of de bank staan.’

ZOEKEN NAAR HUISELIJKHEID
Het bleef zoeken, want de loft moest wel behaaglijk en
huiselijk en aanvoelen. Juliette: ‘We zochten steeds naar een
evenwicht tussen stoer en warm.’ De slaapkamers kwamen
aan de andere kant van de patio. ‘Doordat er muren stonden,

KEUKEN VAN BLAUWSTAAL
Een behoorlijk statement in de ruimte
is het langwerpige kookeiland van
blauwstaal. Eveneens eigen ontwerp
van Jan en Juliette, dat door een
bedrijf uit Venlo werd gerealiseerd.
‘We hebben ook hier weer lang en
goed nagedacht over het ontwerp,’
zegt Juliette lachend. ‘De keuken
beslaat één immens blok, waardoor
je goed moet bedenken waar de
verschillende functies komen. Aan een kant zit het werkgedeelte met de oven, het spoelgedeelte en het fornuis.
Aan de andere kant met de bar, zit het deel waar het
servies opgeborgen kan worden, zodat je daar makkelijk
kunt dekken.’ Jan vervolgt: ‘De witte inbouwkasten zijn
bewust onopvallend gemaakt, waardoor vooral het eiland
in het oog springt.’ Met dochter Noor eet het stel aan tafel,
maar wanneer ze samen zijn, zitten ze graag aan de bar.

PURE MUREN
Al te veel kleur is er niet. De kleurvariatie zit al in de
plafonds en de muren die ze ruw hebben gelaten, zeggen ze. De wanden zijn alleen chemisch gereinigd, afgezien van een muur in de slaapkamer die een grijstint
kreeg. De ruwe muren worden op sommigen plaatsen
afgewisseld door strakgestuukte wanden waar de kleur
van het schuurwerk leidend is. Ook de leidingen, die in
het zicht zijn gelaten, zorgen voor variatie. De houten
achterwand in de badkamer werd gemaakt van resthout
uit de meubelmakerij die vroeger in het pand zat. Jan
maakte er ook het badkamermeubel van; een combinatie van oude planken en wastafels van Ikea. Voor zo’n
immense ruimte de juiste meubels vinden heeft ook tijd
nodig. De grote bank in de zitkuil is nieuw, evenals de
eetkamerstoelen van Leolux en het houten stoeltje van
Nofruit. Maar de authentieke werkbank uit de voormalige meubelmakerij staat er nog. ‘Er zijn hier meer dan
vijftig jaar meubels ontworpen,’ zegt Jan. Zo’n grote
meubelmakerij ombouwen tot woonhuis, is daar de
menselijk maat nog wel in terug te vinden? ‘De verhoudingen van het huis en van alle elementen erin zijn juist
heel prettig,’ antwoordt Jan. ‘De sfeer hier is echt fijn,’
besluit Juliette.

De voormalige meubelfabriek heeft vanbuiten nog zijn authentieke uitstraling. LINKS De eettafel van Geerlings kwam mee uit het vorige huis.
Eetkamerstoel Callas is een ontwerp van Frans Schrofer voor Leolux.

EH I 52

INTERIEUR / VENLO

De slaapkamer is zo open mogelijk gelaten. De achterwand van het bed is onderdeel van de walk-in closet. Sprei en kussens uit de
Polaris-collectie van Edward van Vliet voor Leolux. RECHTS Jan maakte de teakhouten wand van strips resthout uit de fabriek.
Erachter bevindt zich een dubbele inloopdouche. Vrijstaand ligbad Astersund 164 is van Woondiscounter.
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