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loft lichttoren

2011
Emmasingel, Eindhoven
ontwerp interieur en keuken
opdrachtgever: particulier

oppervlak: 110m² | architect: de bever architecten, Eindhoven | team: Heleen van Heel, Martijn Wilms, 
Roland de Lange | interieurbouw: Smeulders Interieurgroep, Nuenen | gebruikte materialen: glazen 
deuren, metal stud wanden, fineer houten wanden, stalen keuken

De Lichttoren uit 1909 is een van de historische fabrieken van Philips in Eindhoven. In de toren op 
de kop van het gebouw zijn in de twintigste eeuw gloeilampen en andere producten geproduceerd 
en getest. Met het verplaatsen van de productieactiviteiten vanaf de jaren ‘70 kwam het pand in 1998 
leeg te staan, waarop verschillende ontwikkelaars plannen hebben gemaakt voor de herontwikkeling 
van het gebouw. De ontwikkelaar Trudo heeft het gebouw de  uiteindelijke invulling gegeven, welke 
bestaat uit een mix van de functies wonen, werken en recreëren. De architectuur van het gebouw 
in combinatie met het programma heeft geresulteerd in specifieke hoogstedelijke kwaliteiten, uniek 
voor een stad als Eindhoven. 

Onderdeel van de 16.000m² aan woonoppervlak zijn een aantal lofts die door de koper/bewoner naar 
eigen inzicht ingericht kunnen worden. De woonruimten zijn casco opgeleverd maar inclusief loggia 
en aansluitingen. 

De Bever Architecten heeft het interieurontwerp gemaakt voor een loft aan de oostzijde van de 
Lichttoren, op de kop van het gebouw. De loft heeft een oppervlak van 110m² en een hoogte van 
4,2m. Een groot inbouwelement waarin alle service en bergingen zijn opgenomen verdeeld de ruimte 
in een open woonruimte met keuken en een private slaapruimte met badkamer. De ingebouwde 
kasten zijn bekleed met fineer hout aan de buitenkant en oranje gelakt hout aan de binnenkant. 
Op de verdieping bevindt zich de studieruimte in open verbinding met de woonruimte. Verhoogd 
naast de studieruimte en boven een deel van de badkamer bevindt zich een ingebouwde logeerruimte 
afgeschermd door harmonica deuren. 

De hoogte van de loft wordt maximaal benut door verschillende functies boven elkaar te leggen en 
door de open verbindingen is het karakter van de loft behouden. De betonnen constructie van het 
gebouw, die geheel in het zicht is gelaten, is met een transparante lak afgewerkt. De wanden zijn wit 
geschilderd en bij de entree en het keukenelement fel geel gekleurd. 

Het kookeiland van 4 meter bij 90 cm staat markant tussen de woonruimte en het inbouwelement 
in. Dit meubel werd door De Bever Architecten speciaal ontworpen voor het interieur van Woonhuis 
Eindhoven II en beleeft hier op verzoek van de opdrachtgever van de loft haar tweede toepassing. 
Het grote stalen blad is in deze ruimte gecombineerd met de kersenhouten afwerking van de kasten 
en een fel oranje geschilderde frame passend bij het karakter van de Lichttoren.
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