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DARE TO DARE:
Voor Lofts aan de Amstel werkte 
Studioninedots met en voor mensen die 
een opgave durven te herdefiniëren.
Mensen die ondernemend zijn,
onafhankelijk denken en
vernieuwingsdrang hebben.



LOFTS AAN DE AMSTEL

Door de geheel geprefabriceerde wit-betonnen façade met golvende 
balkons is Lofts aan de Amstel een onbetwiste blikvanger aan de 
waterzijde van het Amstelkwartier in Amsterdam. 
Zes particulieren hebben ieder op een hele verdieping hun ideale 
woning vormgegeven. 

Amstelkwartier is een nieuwe woonwerkwijk in Amsterdam Oost. 
In dit gebied van 12 hectare worden momenteel 1.100 woningen en 
30.000 m2 commerciële ruimte gerealiseerd. Op kavel C2 heeft een 
collectief van opdrachtgevers gelijktijdig met hun individuele 
appartementen het pand Lofts aan de Amstel ontwikkeld. 

Lofts aan de Amstel heeft een prefab betonnen draagstructuur waar-
mee een beukmaat van maar liefst 12,5 meter werd gerealiseerd, 
twee maal zo breed als de traditionele woonpanden in Amsterdam. 
De woningen beslaan ieder een verdieping van 160 m2 en hebben 
uiteenlopende karakters gekregen; van een familiehuis tot een geheel 
open loft. 

De dragende zijgevels en de balkons van Lofts aan de Amstel zijn 
uitgevoerd in wit beton. Prefabricatie verhoogt de kwaliteit van de 
details en verkort de constructie-periode. 
Het witte volume staat op een donkergrijze plint van basaltsteen, 
verwijzend naar de bekleding van de dijken en de kademuren in 
Amsterdam. De organisch gevormde balkons aan de voor- en achter-
zijde volgen de bewegingen van het meanderende park langs de kade 
en symboliseren de beweging van het water van de Amstel. 



De afmetingen van de balkons zijn exceptioneel: 2,5 meter diep en 
zo breed als de woning: 12,5 meter. Door de balkons op een aantal 
plekken naar binnen te vouwen zijn dubbelhoge ruimtes ontstaan. 
Dit zorgt voor volop zon- en daglicht tot diep in de woningen. De 
beweging van de balkons wordt in het donker nog extra 
geaccentueerd door de geïntegreerde LED-strips en door het optisch 
effect van open en gesloten delen in het meebewegend hekwerk. In 
de vloeren van de balkons aan de voorzijde loopt een eveneens in het 
beton geïntegreerde, langgerekte plantenbak met de kromming mee 
die het duurzame karakter van het gebouw benadrukt.



Voor Lofts aan de Amstel is een unieke 
geprefabriceerde betonstructuur 
ontworpen waarmee een beukmaat van 
maar liefst 12,5 meter werd gerealiseerd, 
twee maal zo breed als de traditionele 
woonpanden in Amsterdam.

max
1150 m2

BVO

Zowel de entree als de volledig glazen 
façades zijn teruggelegd om buitenruimtes 
van royale proporties te creëren.

Door de balkons op een aantal plekken 
naar binnen te vouwen zijn dubbelhoge 
ruimtes ontstaan. Dit zorgt voor volop 
zon- en daglicht tot diep in de woningen.

In de vloeren van de balkons lopen
eveneens in het beton geïntegreerde, lang-
gerekte plantenbak met de kromming mee 
die het duurzame karakter van het gebouw 
benadrukt.
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1 Hekwerk staal, gepoedercoat Interpon Grazalema 2525YW266F wit

2 Substraat 165 mm, druppelleiding 16 mm, drainagelaag en overstort

3 LED-strip

4 Wit beton 5% titaanoxide

5 Inbouwspot RVS

6 Zetwerk aluminium RAL Interpon D1036 wit voor zonwering en HWA

7 Aluminium puien RVS-look Schuco, triple glas

8 Breedplaatvloer

9 Cementdekvloer met vloer van houten delen
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Projectinformatie

Naam:                              Lofts aan de Amtel
Type:              6 appartementen in CPO
Locatie:    Korte Oudekerkerdijk, Amstelkwartier, Amsterdam, NL
Opdrachtgever:       6 particulieren 
Plot:          360 m2
BVO:                   1.150 m2
FSI:                  3,2
Designteam:      Albert Herder, Vincent van der Klei, 
           Arie van der Neut, Metin van Zijl 
Projectteam:  Jurjen van der Horst, Coen Smit, Giovanni Lavanna 
Ontwikkelaar:             OntwerpJeWoning
Aannemer:                Vink Bouw 
Prefab beton:                           Bruil 
Score klimaatneutrale zelfbouw:                  34 
Oplevering:                2016

Inzending ARC16 - Architectuur
Studioninedots
Gedempt Hamerkanaal 111 
1021 KP Amsterdam 
020 4889269
Contact: Metin van Zijl / Maaike Behm
press@studioninedots.nl 


