
EEn lofT alS 
EEn EilanD 
Van ruST
Een woonplek met een open, puur karakter en zonder 
franjes, dat is wat Melanie en Helmut zochten. Toen 
in hartje Tongeren een loft te koop stond, was deze 
meteen een kolfje naar hun hand. Voor de minimalistische 
inrichting tekende architecte Karla Menten.

TeksT: ingrid CasTeLein - foTo’s: Tim van de veLde
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Het koppel kocht, toen het zijn intrek nam in de loft, 

alle meubelen nieuw. Zo kozen ze een gezellige Ball 

Chair voor de keukenhoek.

Blikvanger in de loft is het dak met de zichtbaar gelaten hanenbalken. Door binnenmuren te vermijden en gebruik te maken van een lange, 

witte doos bleef door de hele ruimte heen het zicht op de kap bewaard net als het open karakter van de loft. Evenwijdig met de witte box 

kwam een lange, op maat ontworpen, tafel die in corian werd uitgevoerd. Een plafondhoog raam leidt naar het zuid gerichte terras.

Linkerpagina linksboven: Om te combineren met de 

lange, op maat gemaakte witte corian tafel ging de keuze 

uit naar witte stoelen van Danform.

Linkerpagina rechtsboven: Ter hoogte van de keukenzone 

kwam er een niveauverschil in de vloer, zo kon de lange 

tafel naadloos doorlopen en aangewend worden als 

kookeiland.

De lange witte doos bestaat uit zowel kast- als 

toegangsdeuren. Kastdeuren kregen een drukslot, 

toegangsdeuren een subtiel handgreepje.

Linkerpagina onderaan: In het verlengde van de lange 

witte tafel werd het kookeiland geïntegreerd met 

ondermeer een verzonken dampkap.
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‘Het was echt onze wens om in een loft te 
wonen maar het aanbod in Limburg is eer-
der beperkt. Toen we dit pand in Tongeren 
zagen, hebben we dan ook niet getwijfeld.’ 
De loft maakt deel uit van de zolderverdie-
ping van een historisch gebouw uit de 19de 
eeuw. Het complete pand kreeg op zeker 
ogenblik een nieuwe bestemming en werd 
hiervoor verbouwd. ‘De loft in kwestie werd 
casco verkocht, we konden voor de inrich-
ting dus alle kanten op’, getuigt Helmut. Al-
leen bleek dat niet zo evident te zijn. ‘We 
wilden graag een minimalistische indeling. 
Talloze plannen hebben we zelf getekend 
maar we slaagden er maar niet in om het 
open karakter van de loft te bewaren en net 
dat vonden we zo belangrijk. Via wat surf-
werk op internet zijn we vervolgens bij de 
Hasseltse architecte Karla Menten terecht 
gekomen. Dat zij zelf in een minimalistische 
loft woont, was voor ons alleen maar een 
pluspunt. Karla begreep meteen wat wij 
wensten en wij hebben haar voor deze op-
dracht carte blanche gegeven.’

eiland van rust
Voor elke opdracht gaat architecte Karla 
Menten uit van een concept dat ze kiest. 
‘Deze loft in het centrum van de stad zag ik 
als een eiland. Een eiland is geïsoleerd, net 
zoals deze loft dat op een bepaalde manier 
is. Tegelijk kun je je op een eiland terugtrek-
ken, in alle rust.’ Menten benadrukt dat ze 
niet zo houdt van de term ‘minimalisme’. 
‘Dat wordt nogal dikwijls geassocieerd met 
een koel en kil interieur terwijl dat helemaal 
niet zo hoeft te zijn. Ik creëer graag een 
woonruimte waar het aangenaam thuisko-
men is, een omgeving zonder overbodige 
prikkels waar je na een drukke werkdag tot 
rust kunt komen. Dat werkt als je de ruimte 
laat primeren. Als je op deze manier rede-
neert, kom je als vanzelf uit bij minimalisme 
en dat is de manier waarop ik werk, al twin-
tig jaar lang. Het is mijn eigen aanpak en 
stijl, los van het feit of minimalisme trendy 
is of niet.’

dak overspant loft
In de 200 vierkante meter grote woon-
plek waren, toen Melanie en Helmut de 
loft kochten, de historische balken die het 
dak ondersteunen zichtbaar gelaten net als 
een strook paramentwerk met bruine bak-

stenen van de buitenmuren. ‘Het was van 
meet af aan het doel om deze kap, die de 
hele loft overspant en een blikvanger is, in 
zijn geheel zichtbaar te laten’, verduidelijkt 
Menten. ‘De openheid in de loft bewaren, 
komen tot een intense eenvoud en sober-
heid en er toch alle noodzakelijke functies 
zoals keuken en sanitair in  plaatsen, was 
niet evident’, vervolgt de architecte. 

Geen Binnenmuren
De oplossing hiervoor werd gevonden in het 
creëren van een lange, smalle doos van am-
per 1,30 meter breed, 2,30 meter hoog en 
15,40 meter lang waarin alle functies en een 
pak bergruimte hun plaats vonden. ‘Door 
deze constructie konden binnenmuren ver-
meden worden want de doos vormt tege-
lijk de afscheiding naar het slaapgedeelte 
en de dressing.’ Binnenmuren mogen dan 
ontbreken, ter hoogte van het slaapge-
deelte kwam toch een privacypaneel. ‘Dit is 
de enige uitzondering op het principe van 
openheid dat we voor onze loft zo belangrijk 
vonden’, zegt Helmut. ‘Omdat het gasten-
toilet zich vlakbij de slaapzone bevindt en 
we hier toch wat privacy wensten, vroegen 
we de architecte om een oplossing hier-
voor.’ Deze kwam er in de vorm van een 
paneel dat, als een deur, kan open draaien 
of gesloten worden. ‘Meestal laten we dit 
paneel wel open staan, het verdwijnt op dat 
moment in een op maat voorziene uitspa-
ring in de muur. Maar als we visite hebben, 
kunnen we op deze manier de slaapkamer 
en dressing toch afsluiten.’

lanGe witte doos
Zo  eenvoudig het idee en het uiteindelijke 
resultaat van de lange witte doos lijken, zo 
moeilijk was het om dit concept in praktijk uit 
te voeren. ‘Er ging heel wat denkwerk aan 
vooraf. Deur- of kastopeningen, verwarming, 
leidingen, stopcontacten en lichtpunten, al-
les moest in deze lange doos weggewerkt 
worden. Het hele plan moest op voorhand 
dan ook goed doordacht worden.’ Ver-
der speelden technische aspecten een rol. 
‘Doordat deze loft zich op de zolder van een 
historisch gebouw situeert, moesten we re-
kening houden met een beperkt gewicht dat 
we maar mochten toevoegen. Ook hoe deze 
lange doos verankeren en in evenwicht hou-
den, was even een hersenbreker.’ 

Rechterpagina: De zithoek vormt qua 

kleurgebruik een contrast met de rest van 

de loft. Daar ging het koppel bewust voor 

bruintinten, aansluitend bij de historische 

en bewaard gebleven hanenbalken. Een 

Arcolamp wordt er gecombineerd met 

een zitcombinatie van Sur & Plus en een 

salontafel van Linteloo. Het halfhoge witte 

wandmeubel werd ook door architecte 

Karla Menten ontworpen en verbergt de 

multimedia.
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De lange witte box kreeg, om 

isolatieredenen en de privacy te 

bewaren, een glaspaneel als plafond. 

Zo blijft ook daar het open karakter 

bewaard en kun je vanuit het bad de 

hanenbalken bewonderen.

In de witte box vind je de langgerekte dubbele 

badkamer. Twee opstapjes leiden naar het ligbad dat 

net als de muren met witte mozaïektegeltjes werd 

bezet. Door het glazen plafond zijn de kap en de 

ondersteunende hanenbalken zichtbaar.

Een rond zijn as draaiende spiegel 

vormt de afscheiding tussen de twee 

badkameronderdelen. Aan weerszijden 

kwam een wastafel: een voor hem en 

een voor haar.
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De lange witte box werd centraal in de loft geplaatst en fungeert als afscheidingswand voor de slaapkamer en dressing. 

Dankzij een privacypaneel kan dit gedeelte desgewenst toch afgesloten worden.

Verborgen deuren
In praktijk is de lange, witte doos heel inge-
nieus en praktisch geworden. Het lijkt als 
een gigantische kastenwand met deuren 
die afwisselend aan de voor- of achterkant 
openen maar dat is slechts schijn. Som-
migen zijn kastdeuren, andere toegangs-
deuren, het verschil is enkel duidelijk in de 
handvaten. ‘De kastdeuren werden uitge-
rust met druksloten zodat handvaten over-
bodig zijn, de toegangsdeuren kregen een 
eenvoudig handgreepje’, toont Menten. 
Een ander onderscheid is de afwerking. 
‘Toegangsdeuren werden gelakt want die 
moeten toch makkelijk kunnen gepoetst 
worden. Een wit minimalistisch interieur is 
één iets, maar het moet na verloop van ja-
ren nog even mooi zijn, dus aan praktisch 
onderhoud hecht ik ook veel belang. Een 
woonplek moet nog steeds functioneel 
zijn’, vervolgt Menten. 

dubbele badkamer
In de lange doos vind je vooreerst het gas-
tentoilet, daarna volgen de vestiaire en 
dubbele badkamer die in de lengte werd 
uitgewerkt. Het eerste deel kreeg een was-
tafel en een ligbad waar je via twee trapjes 
in terecht kunt. Als een spiegelbeeld kwam 
er in het tweede deel opnieuw een was-
tafel in combinatie met een inloopdouche 
ditmaal. ‘Op deze manier beschikken de 
bewoners niet enkel elk over hun eigen 
wastafel maar over hun eigen badkamer 
met meubel.’ Leuk en origineel is dat de 
spiegel, die de afscheiding vormt tussen 
beide badkamers, een rond zijn as rote-
rende wand is en kan opengezet worden. 
‘Zo kunnen de bewoners in hun respec-
tievelijke badkamer toch contact hebben 
met elkaar.’ Strookjes ledverlichting in de 
met witte mozaïeken bezette muur geven 
deze badruimte een gezellige sfeer. De 

lange witte box werd ter hoogte van deze 
functies uitgerust met een glazen dak. Dat 
zorgt voor isolatie en privacy en tegelijk 
blijft, zelfs terwijl je een bad neemt, het 
zicht op de hanenbalken bewaard, pas-
send bij het open loftkarakter.’ 

minimalisme in details
De volgende deuren in de lange doos ope-
nen naar kasten in de dressingzone terwijl 
op dezelfde hoogte aan de voorkant de 
keukenfuncties een plaats kregen.  Ook 
de keuken werd door Menten ontwor-
pen en op maat uitgevoerd. Mooi detail is 
dat als vervolg op het corianaanrecht de 
spoelbak een jasje van corian kreeg zodat 
het inox enkel op de bodem zichtbaar is. 
Samen met de lange witte kast ontwierp 
Menten een bijna even lange witte tafel 
die ook al werd uitgevoerd in corian en 
flink wat ruimte biedt als werk- en eetplek. 
Ter hoogte van de keuken kwam er een  

51 DECORS

DECORS 1058_NL.indd   51 15/11/12   15:38



Passend bij het witte karakter van de loft werd ook het buitenterras van wit meubilair voorzien. Het koppel koos hier voor een zitcombinatie 

van Jati & Kebon. De hanenbalken en dakstructuur zijn ook hier zichtbaar.

niveauverschil in de vloer en wordt de ta-
fel een kookeiland. De kookplaat werd in 
het corian geïnstalleerd samen met een 
verzonken dampkap. ‘De keuze ging hier 
bewust naar uit’, zegt Menten. ‘Als je kiest 
voor een minimalistisch en open interieur  
moet je dit tot in alle details doortrekken. 
Het zou in een concept als dit helemaal 
niet passen om aan het plafond een 
dampkap te gaan ophangen. Hetzelfde 
geldt trouwens voor verlichtingarmaturen. 
Daarom werd bovenop de witte doos over 
de hele lengte indirecte verlichting geïn-
stalleerd in combinatie met armaturen die 
onopvallend tussen de dakbalken werden 
geplaatst.’ De hele loft door kwam er een 
lichtgrijze polyurethaan gietvloer als vloer-
bedekking. ‘Dit is een oud gebouw en de 
vloer loopt niet overal even onberispelijk 
effen. Aanpassingen hieraan waren niet 

mogelijk dus was voor een dergelijke on-
dergrond een polyurethaan gietvloer de 
beste oplossing.’

Zithoek Vormt contrast
Als tegenhanger voor de werk-, eet- en 
keukenzone met de lange witte box en ta-
fel werd de zithoek ingericht met een sa-
loncombinatie en tapijt in bruintinten. ‘Dat 
was een bewuste keuze  en een link naar 
de houten hanenbalken en de bruine bak-
stenen van het oude paramentwerk.’ Tele-
visie en multimedia zitten verstopt in een 
halfhoge wandkast die Menten ook ont-
wierp. ‘Bij een opdracht ga ik steeds voor 
een totaalpakket, van het uittekenen van 
de ruwbouw tot de binneninrichting, niet 
enkel badkamer en keuken maar ook de 
meubelen. Pas zo kun je tot een concept 
komen dat klopt.’ 

alle meubelen nieuw
Het jonge koppel kocht bij zijn intrek in de 
loft alle meubelen nieuw. ‘Dat was de kers 
op de taart. De nieuwe spullen die we uit-
kozen zijn echt volgens de stijl en minima-
listische inrichting van de loft. Zo kozen we 
witte stoelen van Danform voor bij de witte 
coriantafel en een gezellige Ball Chair voor 
de keukenhoek. In de zithoek kwam een sa-
loncombinatie in bruine stof van Sur & Plus, 
een bruinhouten salontafel van Linteloo en 
de loungecombinatie van Charles & Ray 
Eames in wit leder.’ De staande lamp Arco 
die Achille Castiglioni ontwierp voor Flos 
zorgt daar voor sfeerverlichting. Ook het 
dakterras, waar de hanenbalken doorlopen 
en de dakstructuur zichtbaar bleef, kreeg 
een witte zitcombinatie van Jati & Kebon.
www.karlamenten.be
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