PERSOONLIJK
< De houten eettafel is zelfgemaakt.
Blauwe schaal Serax, witte schaal
ontworpen en gemaakt door Levien,
stoelen Jill & Jim Design via
Westwing. Rond kleed in zithoek
Ikea, bank Xooon van Trendhopper,
plaid Sissy-Boy, salontafeltje
Homestock, wandplanken en
hanglampen zelfgemaakt en
snoeren en fittingen van
snoerenzo.nl, vloerlamp Moos
Seth van vtwonen.nl.

50 M2

>> Door Levien ontworpen kastje
voor Joris’ platenverzameling. De
versterker was ooit van zijn opa.

THE SKY IS

the limit

Hippe wijk, leuke buren, adembenemend uitzicht:
híer wilden Levien Lodders en haar vriend
Joris samenwonen. Het loftappartement dat ze wisten
te bemachtigen, was aan de kleine kant,
maar daar wisten ze wel raad mee.
fotografie STAN KOOLEN | tekst EVELINE STOEL
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> De tafel en wand- en snijplanken
zijn zelfgemaakt. Glazen potjes op
wandplanken tweedehands.
Buislamp zelfgemaakt, porseleinen
kopjes Grace of Glace, theedoeken
Sissy-Boy, trap Hornbach, sisal kleed
Ikea, stoelen Jill & Jim Design via
westwing.nl.

T

De bewoners

WIE Levien Lodders (24, editor en
ontwerper) en Joris Raaijmakers
(27, accountmanager bij een uitzend
bureau voor young professionals) WAT
loftappartement van 50 m2, plus
entresol en balkon WAAR Eindhoven,
sinds 2017 WOONSMAAK ‘Opgeruimd,
maar niet té. En groen. Je kunt nooit
genoeg planten hebben’ BIJZONDER
met een entresol zijn extra vierkante
meters gewonnen

Toen Levien en Joris wilden gaan
samenwonen, was direct duidelijk
in welke buurt dat moest gaan gebeuren:
Strijp-S. Ooit het fabrieksterrein waar
Philips beeldbuizen en bakelieten apparaten
vervaardigde, inmiddels ‘het tweede centrum
van Eindhoven’, aldus Levien. ‘Een aantal
gebouwen heeft een woon-werkbestemming
gekregen, wat start-ups en creatievelingen
aantrekt. Je hebt hier een vershal vol foodstalletjes, winkeltjes met vintage en nieuw
design, er is geëxperimenteerd met een
indoor urban farm... De buurt bruist.’ Levien
en Joris schreven zich in voor Space-S, een
verzamelnaam voor zeven nog te bouwen
woontorens. Bijzonder aan dit project is dat
de toekomstige huurders zelf meedachten
over het ontwerp en de manier waarop ze
wilden samenleven. ‘In onze toren kwamen
bijvoorbeeld gemeenschappelijke was
machines en een logeerkamer’, vertelt Levien.
Hoe meer ze zich inzetten, hoe meer punten
ze verdienden voor voorrang bij het latere
inloten. ‘Wij hadden onze zinnen gezet op het
loftappartement op de vijftiende en hoogste
verdieping, maar dat was al gereserveerd.
Toen die kandidaten afvielen, mochten wij
dankzij onze punten als achtste kiezen. En
we boften: al onze voorgangers kozen andere
woningtypes.’

fenomenaal uitzicht

Tijdens de oplevering bleek dat de bouw
vakkers in allerijl waren vertrokken en veel
werk nog niet was afgerond. Ook het formaat
van het appartement viel tegen. Levien: ‘Wat
is het kléin!’ dacht ik bij binnenkomst. Onze
spullen zouden niet passen en moesten
tijdelijk worden opgeslagen bij familie en
vrienden.’ Toch konden ze hun geluk niet
op. Het loftappartement is 4,80 m hoog en
een van de wanden bestaat vrijwel volledig
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uit glas, wat een fenomenaal uitzicht biedt
over de arbeidershuisjes op het voormalige
Philips-terrein en het daarachter gelegen bos.
‘Helemaal in de verte zie je Tilburg en Eindhoven
Airport. Je hoort de vliegtuigen niet, maar
ziet ze wel opstijgen en dalen. Daar fantaseer
ik hele reizen bij. ’s Avonds zorgen de blauwe
lampjes van de landingsbaan voor een
sprookjesachtige sfeer. ’s Zomers zetten we
een opblaasbadje op het balkon en gaan we
met onze voeten in het water en een biertje in
de hand voor ons uit zitten staren.’

extra meters winnen

Zeven dagen nadat ze de sleutel kregen,
moest Joris vertrekken uit zijn appartement,
waar ook Levien, die haar studentenhuis al
eerder had verlaten, tijdelijk verbleef. Hun
nieuwe woning moest dus in recordtempo
leefbaar worden gemaakt. ‘Het was een kale
ruimte met een simpel keukentje en een soort
blok met daarin de wc en badkamer. Meer
niet. In één week moesten we een vloer gieten,
muren witten, stroompunten verplaatsen en
een entresol bouwen. Met het 3D-programma
SketchUp heb ik een indeling gemaakt en
daarna zijn we met de hulp van vrienden en
mijn moeder aan de slag gegaan. We werkten
dagelijks van negen tot half een ’s nachts.’ De
belangrijkste ingreep was het installeren van
de entresol, waarmee 25 m² vloeroppervlakte
werd gewonnen. Omdat het appartement
zo hoog is, is de stahoogte daar alsnog ruim
twee meter. Maar omdat het ook klein is,
moest extra goed worden nagedacht over de
constructie. ‘Mijn neef is bouwkundige en zei
dat midden in de woonkamer een paal moest
komen om het houten frame te ondersteunen.
Dat vertikte ik, het zou de inrichtings
mogelijkheden zó beperken. Toevallig liep ik
stage bij een bedrijf waarvan de ontwerpers
net een entresol hadden gebouwd. Zij gaven

vtwonen | 007

PERSOONLIJK

50 M2

‘‘Een paal
midden in de
kamer?
Dat vertikte ik’’

<< Het barretje is gemaakt van twee groen geverfde
Ikea-kastjes waar een triplexplaat op is getimmerd. Kruk
tweedehands, theedoeken Sissy Boy, glazen potjes op
planken tweedehands of hergebruikt, trap Hornbach.
De betonnen gietvloer is aangelengd met witte kleurstof
voor een helder effect en na schuring gelakt.
< Op de afzuigkap staan tweedehands manden waarin
Levien aardappels, knoflook en uien bewaart.
<

Rond kleed in zithoek Ikea, bank Xooon van
Trendhopper, plaid Sissy Boy, salontafeltje Homestock,
rond bijzettafeltje Ikea, hanglampen zelfgemaakt,
vloerlamp Moos Seth van vtwonen.nl. Platenkastje
ontworpen door Levien.

advies en uiteindelijk besloten we de tussenverdieping op te hangen aan drie draad
stangen. Met een gigantische boor hebben
we gaten voor chemische ankers in het
betonnen plafond gemaakt. Een rotklus, maar
daardoor kon de benedenverdieping wel
open blijven.’ Tussen de draadstangen werden
bureauplaten bevestigd, waardoor boven
een werkplek ontstond. Met muurtjes werd
hier ook nog een slaapkamer afgebakend.
‘Joris en ik h ebben niet altijd hetzelfde
ritme en wilden één plek waar je je kunt
terugtrekken. Aanvankelijk was de muur aan
de woonkamerkant helemaal dicht, maar
later hebben we toch een soort raam gemaakt.
Dat zorgt meteen voor meer daglicht.’ Toen ze
er een halfjaar woonden, volgde een tweede
klusronde. In de keuken werden de bovenkastjes verwijderd, werd het keukenblad
vervangen en kwam er een barretje. Daarnaast
werd in het zitgedeelte een podium gebouwd.

hout je-t ouwt je

Ondanks de slimme oplossingen die ze bedachten,
blijft het schipperen met ruimte. Levien: ‘Joris
brouwt bier en heeft daarvoor grote vaten
nodig. Die passen hier niet en moeten dus
steeds uit de bergruimte worden gehaald.
Verder denk ik altijd goed na over wat ik koop
of maak: mooie spullen kun je tenslotte in het
zicht laten.’ Een beetje houtje-touwtje, noemt
Levien hun interieuraanpak. ‘De meeste
oplossingen verzinnen we gaandeweg.
Daardoor hebben we hier veel maatwerk, wat
ruimteverspilling voorkomt. Maar wij zijn
geen professionele bouwers. Achteraf vind
ik het bijvoorbeeld zonde dat we onder het
podium geen uitschuiflades met bergruimte
hebben gemaakt. Aan de andere kant: van
fouten leer je. Daar gaan we ook in onze
volgende woningen nog plezier van hebben.’
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> Het bureau werd gemaakt
van meubelplaten van Ikea,
ook de lampen erboven
en het rood-wit gestreept
kleed van Ikea. Kastje
tweedehands.

<

Het platenkastje en de houten kap bovenop
de platenspeler werden gemaakt door Levien.
Erachter het balkon met een stoel, tafel, kastje en
blauw kleed van Ikea, roze kussensloop H&M,
paars kussensloop Ikea. Plantenpotten van
H&M Home, Sissy-Boy, Groenland Tuincentrum
en Søstrene Grene.
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< ^ De entresol doet dienst als werk- en
slaapruimte. Behang via Kleurmijninterieur.nl,
beddengoed Hema, nachtkastje Søstrene
Grene. Lampje Philips Wake-Up Light.
Lampje aan de buis zelfgemaakt van
onderdelen van snoerenzo.nl. De stalen balk
hoort bij de constructie van het pand; hier
loopt alle bedrading doorheen.

‘‘In de avond zorgen
de blauwe lampjes
van de landingsbaan
voor een sprookjesachtige sfeer’’
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Glazen lampenkappen
laten licht door en blokkeren
het uitzicht niet.

Bewaar belangrijke
papieren in mooie dozen.

slaapkamer

badkamer

werkkamer

eetkamer
en keuken

4X THUIS IDEE
1 Speel met verf en behang. In dit
appartement krijgt de keukenmuur ieder
halfjaar een nieuwe kleur. Kleine moeite,
grote impact.
2 Verdeel opbergruimte in categorieën.
Berghok: niet-dagelijkse artikelen, zoals
de kampeerspullen. Kasten: dagelijkse
benodigdheden, zoals kleding en

entresol
zitkamer

Ronde vormen (kleed, tafel) maken
kleine ruimtes minder hokkerig.

Ook als je geen plek hebt voor een
volwaardige entresol, kun je gebruik
maken van een hoge ruimte. In de nok
van zolders kan bijvoorbeeld vaak nog
een (half) vloertje worden gebouwd, dat
via een ladder of eenvoudig trappetje
bereikbaar is - ideaal voor een kinder- of
muziekkamer, logeerplek of gameroom.
Hoge muren kunnen worden gebruikt als
‘washok’ door er een serie uitklapbare
rekken op te hangen, of als bibliotheek
door van vloer tot plafond open boekenkasten te bevestigen. Een hoge ruimte
liever niet volbouwen, maar wel
accentueren? Verf de hoogste muur
in één (niet al te donkere) kleur. Ook
geclusterde lampen aan lange snoeren
benadrukken de hoogte, net als plantenhangers aan touwen en een serie
wandplanken die ver richting plafond
doorloopt. Of werk juist van beneden naar
boven, door een podium te installeren.
Zelfs 10 cm hoogte creëert al de illusie
van ruimte.

KLEUR
KIEZEN
Vloerlamp Lyon van
It’s about Romi, 153x16 cm (hxØ)
€ 199,- (vtwonen.nl).

Salontafel Glazed van Zuiver, 93x43x36 cm
(lxbxh) € 289,- (flinders.nl).

Blauw Cerulean 136

Rond bijzettafeltje,
59x43 cm
(hxØ) € 49,99
(hm.com).
Grijsblauw Verdigris 80

Beige Jaune de Naples 105

Rood Rouge Greque 59
Muurverf
Matsola,
2.5 liter € 81,99
(emente-paint.eu).
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Plaid Ripple van Muuto,
180x115 cm € 69,(finnishdesignshop.com).

shopping STEFANIE ZEGWAARD

DE HOOGTE
GEBRUIKEN

pannen. Planken: verzamelingen en mooie
gebruiksvoorwerpen zoals kopjes.
3 Ook in kleine ruimtes kun je grote
meubels neerzetten. Zo kozen Joris en
Levien bewust voor een riante eettafel met
zes stoelen: ‘Wat zet je er anders neer?’
4 Laat je inspireren in de bouwmarkt. Buis
+ snoer + fittingen = industriële lamp voor
een prikkie.

Kussen Ottoman,
45x45 cm € 24,95
(kaatamsterdam.com).

Vloerkleed Doc van
Kave Home, Ø 100 cm
€ 48,- (vtwonen.nl).
Eetkamerstoel
13 Eighty, 53x53x82 cm
(bxdxh) € 215,(hay-amsterdam.com).
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