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SUPERLOFTS

Superlofts is een revolutionair ontwerp- en 
ontwikkelmodel voor co-creatie projecten die mikken 
op een radicale verbetering van onze steden en de 
wijze waarop haar bewoners samenleven.

Superlofts projecten richten zich op iedereen met 
een unieke levensstijl die op zoek is naar kansen 
om persoonlijke woon- en werkruimtes te creëren 
en gebruik te maken van alle mogelijkheden die de 
hedendaagse stad te bieden heeft. Het Superlofts 
concept biedt een flexibel kader om deze droom te 
realiseren, wars van de conventies van traditionele 
woningbouw.

Een Superlofts is typisch een 6 meter hoge casco 
ruimte waarbinnen je zelf een droomhuis kunt 
realiseren.

Dit biedt een zeer brede doelgroep de kans om 
levensstijl en budget te matchen en resulteert in een 
range van compacte studio’s tot luxe XL-penthouses 
en van betaalbare ‘do-it-yourself’ tot high-en luxe.

Superlofts projecten vormen zo een soort ‘stad 
binnen een stad’ met een grote diversiteit aan woning 
typologieën en interessante mix van bewoners en 
gebruikers.

Het concept biedt bewoners bovendien ook de 
kans om in hun woning te ‘groeien’ en gedurende 
de levensloop te blijven investeren in aanpassingen 
en uitbreidingen. Dit kan door de scheiding van een 
prefab casco-structuur en flexibele in- en afbouw. 
Hierdoor kan het interieur onafhankelijk van het 

casco aangepast worden naar gelang de wensen 
van de bewoner. Het concept zet hiermee in op de 
trend van gezonde en circulaire ‘cradle-to-cradle’ 
bouwproducten en ondersteunt de maatschappelijke 
verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’.

Superlofts maken altijd gebruik van de meest 
vooruitstrevende duurzaamheids- en energetische 
concepten. We zetten in op hernieuwbare 
energiebronnen, buffering en gebruik van regenwater, 
luchtzuivering, afvalrecycling en E-mobiliteit. Zo 
wordt in Delft ‘all electric’ gebouwd en in Utrecht 
(blok Y) maken we gebruik van bodemwarmte- en 
koudeopslag ondersteunt door PV-panelen. In ieder 
volgend project wordt de grens opnieuw verlegd.

Superlofts is een initiatief van Marc Koehler Architects 
(MKA) er wordt op diverse locaties, nationaal en 
internationaal ontwikkeld met lokale partners, 
ontwikkelaars en bewonersgroepen die samen een 
wereldwijd netwerk vormen.

Superlofts werkt met een kerngroep van 
eindgebruikers die actief participeert in het ontwerp- 
en ontwikkelproces. Dit resulteert in veerkrachtige 
doch op maat gesneden gebouwen waarvoor een 
enorme draagkracht bestaat vanuit haar co-living 
gemeenschap van eindgebruikers. 

Met de eerste projecten gerealiseerd en een groot 
aantal nieuw locaties in ontwikkeling, in Nederland en 
over de grens, is Superlofts hetaanpasbare co-creatie 
concept voor woningen van de toekomst.

Global Network

Local Network

1. Sluit aan bij een community 2. Co-design je 
appartementen blok

3. Design het inteireur van 
je  6m hoge loft

4. Deel kennis en inspiratie 
met de internationale 
superlofts community
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Resilient cities can accommodate the constantly 
changing urban programmes and lifestyles of the 
people who inhabit them. Unfortunately our current 
building stock is not designed for adaptation resulting 
in empty and under-utilised spaces. For example, 
in the Netherlands, the estimated total building 
vacancy is five times the number of new buildings 
constructed annually. With resource scarcity and 
increasing populations placing pressure on existing 
urban housing and land, cities are trying to find 
new ways to develop under-utilised and abandoned 
(industrial) sites at the urban fringe. These peripheral 
sites seek new functions and therefore offer space 
for experimentation. With its creative, social and 
entrepreneurial framework Superlofts become urban 
catalysts that provide impulse for development and 
improve liveability in these areas. 
Moreover, buildings that are unable to adapt to 
changing needs have to be demolished, creating 
enormous waste and pollution. Estimates suggest 
that buildings are responsible for 36% of C02 

emissions and 40% of energy consumption in the 
EU. Superlofts follows the Open Building approach, 
utilising a flexible and open framework that easily 
adapts to changing cycles of use and maintenance 
to facilitate a circular and resilient way of building. 
Its building systems can be updated in independent 
cycles without wasting materials or demolishing the 
building. For example, the support structure can be 
used endlessly, facades are updated every 25 years, 
installations (HVAC systems) every decade and 
interiors every 5 years. Each system can be reused 
or recycled in independent cycles, tapping into the 
emerging circular economy. 
Superlofts promotes a high quality of life that urban 
residents demand today. As a healthy building 
it’s constructed using clean energy, sustainable 
materials, energy-efficient installations and its high 
quality interiors feature plentiful natural air, light and 
greenery. Healthy buildings result in happier residents 
and healthier cities.

B R E T T E N P A D

The Water Loop

The Energy Loop The Waste Loop

The Air Loop

Duurzaamheid

CO2

O2

B R E T T E N P A D

The Water Loop

The Energy Loop The Waste Loop

The Air Loop

Duurzaamheid

CO2

O2

B R E T T E N P A D

The Water Loop

The Energy Loop The Waste Loop

The Air Loop

Duurzaamheid

CO2

O2

Custom Bikes Sloterdijk

RETWEETS FAVORITES

1,043

Following

1,206

17 mei 63

to: David
Bierbrouwer Sloterdijk
heeft de eerst hop van
de daktuin geoogst.
Zondag bierproeverij
op de daktuin. Kom je
ook?

The Social Loop The Economical Loop

The Material Loop The Generational Loop

Nieuwe modellen #singlegear en #fixies
Of ontwerp je eigen fiets. Zaterdag start
uitverkoop @CustomBikesSloterdijk

RSVP to this Event

Monday Movie Night
at The Foyer, Sloterdijk31

Attending Maybe attending Not attending VrijMiBo
Pllek,
Sloterdijk

Meetup

Going

music by
De Sluwe Vos, Arjuna
Schicks, Åme & Dixon
(live), Jon Talabot,
Menno

to: Femke
Ik zie je vanavond
bij de private dining
in The Greenhouse.
Lekker proosten
met uitzicht op de
stad. Tot dan! X

Fabrikoos Interieur
bibliotheek

Peerby

ADAPTIVE CITY/HEALTHY LIVING
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According to John Habraken who first proposed the 
concept, Open Building takes the approach that, 
“The idea that the built environment is in constant 
transformation and change must be recognised and 
understood; that the built environment is the product 
of an ongoing, neverending, design process in which 
environment transforms part by part; and the idea 
that users/inhabitants may make design decisions as 
well.” An Open Building comprises a base building 
(supports) that is fitted out (infills) independently 
by the inhabitants.The support incorporates the 
permanent structural framework, roof, public 
circulation areas and primary services systems. 
Infills, which can change without affecting the base 
building, include all the interior spaces and fitouts 
plus facades. Separating these two elements enables

inhabitants to have a more participative role in 
the design of their environments, and allows the 
building to easily adapt to changing cycles of use 
and maintenance to facilitate circular and resilient 
ways of building. Building systems can be updated 
in independent cycles without wasting materials or 
demolishing the building. For example, the support 
structure can be used infinitely, facades can be 
updated every 25 years, installations (HVAC systems) 
every decade and interiors every 5 years. Each system 
can be reused or recycled in independent cycles, 
tapping into the emerging circular economy.

OPEN BUILDING

1. Design phase
Flexibility  and adaptations incorporated in design (OB)
Fine grain of independent units possible to merge to create mix

A smart design open multiple scenarios,
in all phases changes are possible

Circular and flexible

2. Construction
Quick reaction to market demand
Unit sizes are optimized and the perfect mix is offered 

3. Operation
Mid term reaction to changing market and target
Unit sizes and/or shared facilities can be reconfigured

4. Transformation
No demolition but readaptation and circularity
The entire building or some sections can be reprogram-
med

                                         Life span of disentangled components
100 Years

20/50 Years

10/20 Years

5/10 Years

1. Support 

2. Intallations 

3. Infills  

4. Interiors 

+
+

+ +

4. Superlofts offer a "open building" strategy: disentangled support, installations and infills for a flexible and circular building

Air Pollution 
Milan 1

Geo 
Milan 2

Cape Town 2
C2C

Cape 
Town 1
Water managment

Mecito City 1
Electricity 

Mexico City 2
Mobility 

Smart Grid 
Paris

+
+

+ +
+

+

+ +

+
+

+ +

3. Superlofts creates extra design value  with innovative spatial solutions

2. Superlofts creates a global network of local urban villages sharing values, experiences, facilities

1. Superlofts offers diverse loft types that meet the evolving needs and dreams of urban pioneers
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The base building’s flexibility allows the proprietor 
to easily adjust the size of Superlofts apartments 
according to market demand. Their open framework 
is organised into varying loft formats ranging from 
XS to XL, with the option, for instance, to integrate 
two or three storeys, single or double façades, a roof 
terrace, balcony or garden.
These ‘raw space’ units can be connected or split 
up, both during the initial design phase or for future 
retrofits. Meanwhile, generous voids enhance space 
and allow light to reach deep into each unit, thereby 
allowing for apartments with greater depth.

Flexibility

+

+
XS XS

M

L

Lower floor

Upper floorFlexibility, open grid

Flexibility, coloumn system

tower

block

townhouse

basic unit width
from 3 to 4m

gallery

XL
lofts 
2 sides

lofts 
1 side

3/4 lofts
2 sides

apartment lofts 
2 sides

apartment lofts 
1 side

XS

30 to 60 m2

45 to 90 m2

30 to 60 m2

90to 180 m2

120 to 240 m2

45 to 60 m2

90 to 180m2

135 to 270 m2

90 to 180m2

60 to 90 m2

120 to 240 m2

190 to 360 m2

120 to 240 m2

240 to 480 m2 60 to 120 m2180 to 360m2

30 to 60 m260 to 120 m2

60 to 120 m2

15 to 30 m2

Types

A Superlofts community contains very diverse loft 
types that are intermixed throughout the building. 
They may likely continue evolving over time as lofts 
are expanded or subdivided.

Types range from compact XS to generous XL lofts. 
Basic modules can be combined to form the XL lofts. 
Lofts might be single or double storey, single or 
double width, and/or extend over the full depth of the 
building or half. Examples may include an apartment 
loft, double-sided loft (with facade at both ends), one-
sided loft, loft house or a three quarter house.

An XS type is a compact single- or double-storey loft. 
A more extensive range of shared facilities and social 
spaces are incorporated here. Examples include 
18m2 basic unit, 36m2 duplex and 40m2 duplex. 
XS Superlofts are potentially catered to a younger, 
perhaps rental-focused market.

depth 
from 10 to 
25m
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Secondly, Superlofts provides new forms of shared 
living where people benefit from living together 
in an ‘urban village’, addressing the need for real 
social networks and a sense of belonging in a highly 
individualised society. It responds to anonymous city 
living where people are hyper connected online but 
lack meaningful personal contact. Research shows 
that living in a community makes people healthier and 
happier, and grow older. The rise of single households 
provides both a threat and opportunity for future 
urban housing. Superlofts takes a positive approach 
by drawing inspiration from the benefits of village 
life, such as community, safety, neighbourliness, 
green space and proximity of services, to provide a 
high quality of urban life. It becomes a small-scale 
community in the city where people share spaces 

and resources to move from ownership to access. 
Superlofts’s dynamic mix of apartments promotes a 
new diverse, inclusive and open residential concept. It 
is set up as a global framework for local communities; 
individual projects, realised by local professional 
partners, developers and member groups, form part 
of a larger network of all Superlofts. As an adaptable 
framework it responds to the unique opportunities 
of different sites, with each project having a 
specific focus depending on the local context.  The 
ambition is to establish a communication platform 
where members can exchange services, inspiration, 
experience about loft design, DIY solutions and smart 
home innovations, and download a library of building 
elements to 3D print themselves locally.

URBAN VILLAGE/SHARED LIVING

plot 1

plot 2

plot 4

1. Sluit aan bij een Superlofts community 2. Co-design je apartmenten block

3. Design het inteireur van je  6m hoge loft 4. Deel kennis en inspiratie met de 
internationale superlofts community

social networks

spaces

parking garage

group discount on 
collective services and 
infill systems

panoramic roof 
terrace

workshop/atelier 
space

collective power
 source (sun, 
geothermal)

herbal garden

homecare related 
activities (baby-, dog-, 
house sitting)

sharing design 
inspiration and 
creative exchange

electric car charch-
ing points

guest room

shared bikes

storage space

laundry space

gym

playground

facilities
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Thirdly, Superlofts offers a blank canvas for starters, 
in the broadest sense of the word, to be able to afford 
and realise their unique dreams in the city. Different 
loft sizes ranging from XS to XL cater to differing 
ambitions and budgets. It appeals to a growing 
community of individuals, often with creative and 
entrepreneurial mindsets, who live new hybrid 
lifestyles with specific spatial demands. They might be 
buyers - first-time and experienced - or renters. They 
could be young families who are tired of commuting 
and want to return to the city or entrepreneurs 
looking to combine a home with an office or atelier, 
music studio or commercial kitchen. Superlofts 
offers unique spaces for unique people looking for 
the freedom to realise their dreams and who feel 
restricted by conventional housing. The concept 
celebrates the hybrid, mixed-use and fluid nature 
of the original (SoHo) lofts that began as industrial 
spaces, were repurposed by artists and now converted 
into high-end housing and offices. With the flexibility 
to integrate and merge a wide array of functions - 
from living, working, making and hospitality to leisure 

- Superlofts promotes the diversity that cities thrives 
on. Hybrid work/living programmes naturally attract 
those with an entrepreneurial spirit who form new 
economies within Superlofts communities. This active 
community in combination with a dynamic mixed-use 
programme enforces the building as a catalyst for 
urban development.

Superlofts celebrates the unique spatial qualities of 
lofts and offers affordability in terms of a gradual 
investment for buyers who can grow into their space 
and build their ideal home by themselves, with friends 
or with a local builder. By using their spare time to 
fit out of their house, they contribute ’sweat equity’. 
Members also have the opportunity to choose preset 
infill systems that can be delivered turnkey. The 
possibilities for rental markets are currently being 
explored in further detail.  

As an evolutionary and customisable hybrid living 
framework, Superlofts anticipates the dynamic flows 
of change associated with future urban living.

CATALYST

Working and living: Home breuwery + residence

Working and living: Cooking Studio + Residence
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LED

1,75 m

BUILDING SYSTEMS

2.
6m

2.
4m

5-
6m

3-8m

up to 18m

kitchen block

flexible wooden mezannine:
-smart adaptive construction
system for technical installations
-hanging on steel pendels
-easily adaptable over time

smart core: 
do`uble shafts allow
flexible position of facilities 
and installations
-ventilation mechanical CO2
responsive extraction

bathroom block:
-maximum use of space
above circulation area

circulation area: 
-elevator
-staircase
-corridors

interior wooden frames

eletric sunscreens

concrete framework for privacy

concrete balcony: 
-variable according to the interior layout

ventilation: 
CO2 responsive impulsion

wireless light 
switches

LED lighting

waste sorting

electric car and bike 
charging points

Community development
= social inclusion

floor heating & cooling 

flexible window frame with triple glazing:
-varying in partitions and opening sytems

smart solar energy system:
- solar panels for electricity

flexible interior walls and doors:
-adaptable in the future

Raw space vs infill systems

The base building (support) comprises a prefabricated 
modular concrete framework composed of five- to 
six-metre-high modules. These modules form the 
raw spaces that are filled in specifically according to 
the owner/user’s requirements (infill). Prefabricated 
concrete wall and floor elements form one unit; 
different units are stacked on top of each other to 
create the larger framework. The base building can 
also be constructed as a concrete skeleton, which 
allows a more flexible layout.
The support structure and infill are separated to 
provide maximum flexibility and adaptability. This 
enables the occupants to create and evolve an interior 
that suits their specific needs and personalities, as 

opposed to a conventional readymade apartment. 
This also allows services/installations to be easily 
renewed, independent of the building structure, 
according to the latest technologies. In this way 
the base building remains constant as different use 
cycles evolve which allows a circular way of building. 
Without having to demolish the entire building to 
accommodate a new function, this reduces waste and 
minimises cost in the long run.
The infill is designed as flexible, modular fit outs that 
are easy to install and dismantle enabling occupants 
to personalise their loft interiors, per space over time, 
according to their budgets and (changing) needs. 

hypothesis for a fully prefabricated unit:
- floors/walls in CLT or prefab concrete
- smart facade components
- infill (stairs, mezzanine, etc.)

smart facade

suspended mezzanine

create your dream house
(infill)

15 ~18 m

4.6 ~6.5 m

2 m

5 ~ 6 m

smart prefabricated units
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Supercore

Each raw space contains a Supercore, a central services 
shaft and installation space that is independent 
of the building structure. Its central placement 
opens up a greater array of layout possibilities to 
maximise flexibility in the loft configurations. The 
Supercore can be prefabricated and offered in 
standard configurations. It is suitable for both new 
constructions and adaptive reuse projects.
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Ground floor 
configurations

First floor 
configurations

Central island 
kitchen, one bedroom 

with open study

Central kitchen 
partition, one and a 
half bedrooms with 

enclosed study

Side island kitchen, 
side workspace, one 
and a half bedrooms 

with upper living 
room

Central kitchen 
partition, one 

bedroom with open 
guest niche and 

corridor study

bijlage

mv

Smart  plint: 

elektra  in kern

MKA  HomeLab  collectie:
trap met boekenkast

 

Af- en  aanvoer  en  via  de  schacht:
- ventillatie;

- riool + ontluchting;
- water;

- elektra

 

Super  casco  door aannemer:
-

-

Super core :

- berging; - ventilatie;
- wc; - ontluchting;

- badkamer; - rookgas;
- technische  ruimten - keuken;

- elektra; - open haard;
- meterkast; - etc.. . .. .

permante bouw

tijdelijke bouw

mogelijke tussenvloer:
1. osb 18mm zwevend

2. 30mm Rockwool 504
3. osb 18mm

4. balkenlaag 240x60mm
hoh 610mm

supercore in de superlofts projecten

centrale schacht
met meterkast

supercasco
af en aanvoer insta llaties
via schacht

elektra in plint

trap eventuee l onderdeel
van supercore

supercore:
- berging
- wc
- badkamer
- tech nische ruimten
- elektra
- meterkast

- venti latie
- ontluchting
- keuken
- open haard
- etc.....

balansventilatie + wtw 
+ luchtverwarmin g

natte celle n riolering elektra in plint

installaties supercore

in  out

26
44

bijlage

mv

Smart  plint: 

elektra  in kern

MKA  HomeLab  collectie:
trap met boekenkast
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supercore:
- berging
- wc
- badkamer
- tech nische ruimten
- elektra
- meterkast

- venti latie
- ontluchting
- keuken
- open haard
- etc.....

balansventilatie + wtw 
+ luchtverwarmin g

natte celle n riolering elektra in plint

installaties supercore

MKA Homelab collection:
stairs with integrated bookcase

smart plint:
electrical output in core

supercore:
- storage
- wc
- bathroom
- installations room
 

Steal beam + wooden floor

supercasco by 
contractor:
- concrete wall + floor

extraction and air supply through the shaft:
- ventilation
- sewage
- water
- electricity

Kitchen

Room

Bathroom

Toilet

Lighting

- exhaustion
- kitchen
- fireplace
- etc

wooden mezannine 
floor works as a 

‘technical floor’  for 
ducts, pipes and cable

- electricity
- meters
- ventilation
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Doel

Vanuit de gemeente Utrecht werd kavel Y voor 
de nieuw te vormen wijk Veemarkt voor CPO 
uitgegeven. De initiatiefnemers zijn drie bedrijven 
(Stadkwadraat, Bergunlimited, Dolte Stedenbouw) 
in het vastgoeddomein met complementaire 
disciplines. Zij wilden een woongebouw ontwikkelen 
met een grote mate van participatie van toekomstige 
bewoners. Hiermee de bewoners positionerend als 
deelnemer aan de ontwikkeling, in plaats van enkel 
als afnemer. 
Hun stichting Blok Y werd het vehikel om de 
ontwikkeling op te starten. Zij enthousiasmeerden 
en verzamelden een groep belangstellenden en 
vergaarden de grondpositie. Vanuit de wens om 
iedereen een op maat gemaakte woning te kunnen 
bieden werd Marc Koehler Architects in de arm 
genomen, omdat zij met hun Superlofts concept - 
die reeds op verschillende locaties zijn of worden 
ontwikkeld - veel ervaring hadden met het maken 
van op maat gemaakte loftwoningen. Samen met de 

bewoners is gekozen voor de ontwikkeling van een 
appartementengebouw met 30 woningen die in 5 
verschillende hoofdtypen zijn te verdelen en die elk 
weer hun eigen subtypen en uniek interieur hebben. 

Programma van Eisen
Woongebouw met 30 unieke loftwoningen:
• 10 private tuinen op het dekniveau
• 1 grote gemeenschappelijke tuin op het 
dekniveau
• 1 gemeenschappelijke ruimte bij de entree, 
grenzend aan gemeenschappelijke tuin
• 1 gemeenschappelijke vlonder aan het water
• 30 app-gekoppelde parkeerplaatsen

Technische Eisen
Het wooncomplex moet voldoen aan een EPC van 0,3 
en een GPR van 7,5.

Programma: 30 apartments of 62 to 134 m2

Samenwerking: Initiatiefgroep Blok Y
Totale oppervlakte: 4.990 m2

Status: Opgeleverd in 2017
Locatie: Utrecht, The Netherlands
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Aanpak & Samenwerking 

er  zoveel mogelijk vrijheid voor eigen invulling bleef 
bestaan. In de gesprekken met bewoners zijn we altijd 
uitgegaan van wat wonen voor mensen zelf betekent, 
er is dus heel bewust nagedacht over welke functies 
je wel maar ook niet nodig hebt en hoe je bijvoorbeeld 
wakker wilt worden, met de zon in bed en de geur 
van koffie. Dit maakte dat niet zozeer in vierkante 
meters werd gedacht, maar in kwaliteit van ruimte, in 
beleving en passende unieke inrichtingen. 

Het proces is een CPO (light) of MO (Mede-
Opdrachtgeverschap)
De bewonersgroep, georganiseerd als Cooperatieve 
Vereniging, was zoveel mogelijk gelijkwaardig partner 
bij de ontwikkeling. Ze werd vertegenwoordigd 
door bestuur van toekomstige bewoners dat 
regelmatig overleg had met de andere partners. Met 
regelmaat werden er collectieve bewonersavonden 
georganiseerd zodat er van schetsontwerp tot 
oplevering ook steeds overleg was met de hele 
groep. Hierbij kwam soms een externe professional 
toelichting geven. 

Korte karakteristiek van de samenwerking:
• Architect was mede-initiafnemer en werd zo 
‘medeplichtig’ aan het succes!
• We hebben allen een mentaliteit van ‘altijd 
voor goud gaan’: iedere keer weer zoeken naar 
mogelijkheden zowel in proces als in vormgeving 
wanneer we vast liepen op tegenstand in wetgeving 
of kosten/budget. 
• Algemeen: ook de bouwer was deel van het 
(ontwerp)traject en heeft hier belangrijke bijdrage 
geleverd in de balans (wat is dromen, wat is nog net 
haalbaar en realiseerbaar).
• Iedereen was opbouwend kritisch op elkaars 
expertise en discipline. Door hiervoor open te staan 
in het proces komen alle potenties bij elkaar die de 
ontwikkeling versterken. En daar horen ook verhitte 
gesprekken bij, maar altijd vanuit een opbouwend en 
oprecht perspectief.
• Vertrouwen in elkaar (uiteraard hebben we 
wel onze samenwerking en alle afspraken die daarbij 
komen kijken in overeenkomsten vastgelegd).
Met plezier. 

Marc Koehler Architects werd aangetrokken als mede-
initiatiefnemer. Samen richtten de initiatiefnemers 
met MKA een proces in van workshops en inspraak 
van belangstellenden op het ontwerpproces. Hiermee 
ontstond veel ruimte en vrijheid voor ideeën tijdens 
de rit, met een solide basis in heldere mijlpalen en 
contracten die bij een dergelijke ontwikkeling horen.

Vanaf het begin is samen met stakeholders 
aan het ontwerp gewerkt. Twee verschillende 
stedenbouwkundige modellen zijn bekeken voor 
de basisopzet van het blok, waarbij iedereen de 
voorkeur uitsprak voor de optie van een stedelijk, 
kloek appartementengebouw met een oost-
west oriëntatie. Binnen dit model zijn vervolgens 
verschillende woningtypen ontwikkeld die aansloten 
bij de wens van de bewoners. Binnen deze typen 
konden bewoners kiezen tussen (a) een casco, (b) 
twee basis plattegronden, of (c) om een volledig 
op maat plattegrond te maken. De ontsluiting, 
buitenruimtes en positionering van schachten en 
meterkasten moesten zodanig gekozen worden dat 

Highlights op interieurniveau:
• Meerdere bewoners hebben er bij het 
ontwerp van hun plattegrond en woning rekening 
mee gehouden dat deze in de toekomst aangepast 
zou kunnen worden, bijvoorbeeld als de kinderen uit 
huis gaan.
• Eén bewoner (architect) heeft zijn eigen trap 
in staal over drie lagen ontworpen naar DNA profiel, 
welke tijdens de bouw door de bewoner is geleverd 
en in zijn appartement is getakeld.
• Een ander stel bewoners wilde hun 
appartement dat over twee lagen is gesitueerd 
toekomstbestendig maken en besloot alvast een 
interne lift in te laten bouwen. 
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Omschrijving 

Superlofts Blok Y is ontworpen volgens het principe 
van het ‘open bouwen’ en is onderdeel van het 
lopende Superlofts-project. Superlofts is een initiatief 
van Marc Koehler Architects (MKA) en staat in het 
teken van flexibiliteit, participatie en aanpasbaarheid. 
Dertig toekomstige eigenaren kregen alle ruimte 
hun woning af te stemmen op hun persoonlijke 
woonwensen. Ook werd de bewonersgroep vanaf 
het begin actief betrokken bij het ontwerp van het 
gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes. Dankzij 
dit collectieve karakter, de ongekende flexibiliteit én 
de duurzame insteek is Blok Y een uniek wooncomplex 
geworden, waarin geen enkele woning hetzelfde is.

Blok Y heeft vijf verdiepingen en bestaat uit een skelet 
waaraan de bewoners zelf invulling konden geven. Het 
gebouw telt dertig Superlofts van vijf verschillende 
types, variërend van XS-lofts van 70 m² tot 
gezinslofts van 145 m². Deze diversiteit aan woningen 
leidde vanzelfsprekend ook tot een gemengde 
bewonersgroep. De toekomstige eigenaren mochten 
– zelf of met een architect – invulling geven aan het 
casco of een bestaande basisplattegrond aanpassen. 
Ook het exterieur kon worden aangepast. Het open 
casco werd ingedeeld in enkel- of dubbelzijdig 
georiënteerde lofts in verschillende uitvoeringen, 
met twee of drie verdiepingen en een dakterras, 
balkon of tuin. De woningen kregen een unieke 
indeling die in de traditionele woningbouw zelden 
voorkomt. Daarnaast is er in veel gevallen rekening 
gehouden met de toekomst: zo werd er in één woning 
een lift ingebouwd en kan in een andere woning de 
ruimte opnieuw worden ingedeeld met flexibele 
scheidingswanden wanneer de kinderen het huis 
uit zijn. Grote vides geven een ruimtelijk gevoel en 
zorgen ervoor dat er veel licht binnenkomt.  

Bij de constructie van de gevel is veel aandacht besteed 
aan de materialen en details. Hier komt het concept 
op een eenvoudige maar krachtige manier tot uiting. 
Dankzij het samenspel van het rigide betongrid en de 
gepersonaliseerde gevels met wisselende details oogt 
het gebouw robuust en dynamisch tegelijk, wat een 
mooie afspiegeling vormt van de diversiteit onder de 
bewoners. De gevel bestaat uit een slank betongrid 
ingevuld met een raamwerk van dubbelhoge glazen 
puien, waardoor het daglicht tot diep in de woningen 
kan doordringen. Omdat elke loft een andere invulling 
aan het exterieur geeft omdat entrees, balkons en 
ramen van elkaar verschillen, maakt de gevel een 
speelse indruk. Na zonsondergang licht het interieur 
van de woningen op en komt het gebouw tot leven.

Blok Y werd opgezet als CPO-project. De toekomstige 
bewoners leverden dan ook een actieve bijdrage aan 
het totale ontwerp, met inbegrip van de vorm van het 
gebouw, de loftuitvoeringen en de gemeenschappelijke 
voorzieningen. Dankzij deze samenwerking 
ontstond er een actieve, hechte bewonersgroep 
en waren er al burenrelaties gevormd nog voordat 
de bouw was begonnen. Onder begeleiding van 
landschapsontwerper Marseille Buiten ontwierpen 
de bewoners samen de gemeenschappelijke tuin, 
die werd aangelegd op het dak van de gezamenlijke 
parkeergarage. Ook ontwierpen ze hun eigen tuinen 
en terrassen. Daarnaast werd de bestaande waterweg 
achter het gebouw verbreed en voorzien van een 
gemeenschappelijke vlonder. In de gezamenlijke hal 
werden tot slot een collectieve tentoonstellingskast 
en een bankje geplaatst.

Het gebouw is uitzonderlijk duurzaam dankzij integraal 
gebruik van technologieën als vloerverwarming 
en -koeling. Hiervoor zijn geothermische 
warmtepompen met warmteterugwinning gebruikt, 
evenals 180 zonnepanelen die zowel de woningen als 
de gemeenschappelijke ruimten van stroom voorzien. 
Bovendien zijn er CO₂-meters geïnstalleerd voor 
de ventilatie, eveneens met warmteterugwinning, 
en is er dubbel of driedubbel glas met elektrische 
zonwering gebruikt met het oog op passieve zonne-
energie. Verder zijn de gevels vervaardigd van 
onderhoudsvriendelijke materialen. Het resultaat is 
een EPC-waarde van 0,3 en een gemiddelde GPR-
score van 7,5.
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Superlofts Blok Y laat zien hoe je een 
appartementengebouw met bijzondere impact kunt 
realiseren door (1) met een grote mate van participatie 
van toekomstige bewoners te ontwikkelen, (2) 
kwaliteit toe te voegen met collectieve voorzieningen 
en (3) voorwaarden te creëren om individuele 
woningen op maat te kunnen maken.

Samen met de initiatiefnemers richtte Marc Koehler 
Architects hiertoe een traject in van workshops en 
inspraak van belangstellenden. De bewonersgroep, 
georganiseerd als Coöperatieve Vereniging, werd 
zo een gelijkwaardig partner bij de ontwikkeling. 
Met regelmaat werden er bewonersavonden 
georganiseerd zodat er van schetsontwerp tot 
oplevering steeds overleg was met de hele groep.

De hoofdopzet van het gebouw, verdiepingshoogtes, 
ontsluiting, buitenruimtes en positionering van 
schachten en meterkasten werden in overleg bepaald 
en zodanig gekozen dat er zoveel mogelijk vrijheid 
voor eigen invulling van de woning bleef bestaan. 
VinkBouw verzorgde de bouw van dit casco en 
essentiële onderdelen van de woning. Iedere bewoner 
was verantwoordelijk voor het ontwerp en definitieve 
realisatie van het eigen interieur.

In workshops met bewoners over de eigen woning 
moedigde MKA een denkwijze aan die onderzoekt 
wat wonen voor ieder individu betekent. Gerichte 
vragen over persoonlijke woonbeleving en -genot 
stuurden zo het ontwerp van alle woningen. 

Het resultaat is een samenstelling van 30 unieke 
woningen in één collectief ontwikkeld gebouw. Die 
grote variatie aan appartementen is een reflectie 
van de zeer gevarieerde groep bewoners. Starters, 
gezinnen met kinderen, alleenstaanden en mensen 
die hier oud willen worden: ze hebben samen hun 
eigen plek gecreëerd.

Het project staat bol met inspirerende voorbeelden 
van precieze oplossingen en plattegronden. Zo 
hebben bijvoorbeeld meerdere bewoners er bij het 
ontwerp van hun woning rekening mee gehouden 
dat deze in de toekomst aangepast zou kunnen 
worden, bijvoorbeeld als de kinderen uit huis gaan. 
Eén bewoner heeft zijn eigen trap in staal over drie 
lagen ontwerpen naar een DNA-profiel, welke tijdens 
de bouw door de bewoner is geleverd en in zijn 
appartement is getakeld. Een ander stel bewoners 
wilde hun appartement toekomstbestendig maken en 
besloot alvast een interne lift in te laten bouwen.

Projectontwikkeling

Door te vertrouwen op elkaars kennis en kunde 
bewezen initiatiefnemers, architect, bewoners en 
bouwer het succes van een marktconform alternatief 
op traditionele woningbouw.

• Coöperatieve Vereniging opgericht t.b.v. 
participatie bewonersgroep.
• Partners (Stichting Blok Y, Marc Koehler 
Architects, VinkBouw en de Coöperatie) hebben 
afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling van 
risico’s en verantwoordelijkheden. Risico’s zijn gelegd 
bij de partij die dit het beste kan beheersen en dragen. 
Dat betekent bijv. aan het begin meer risico voor de 
initiatiefnemers en architect, en richting start bouw 
meer financiele en operationele verantwoordelijkheid 
voor de bouwer.
• Oplopend commitment: van geïnteresseerde 
naar deelnemer. Lage instap (€500) voor een 
optie; bij positieve toetsing volgt deelname (tegen 
percentage van VON-prijs) in de Coöperatie waarmee 
contractuele verplichtingen en spelregels worden 
aangegaan voor het proces. Hierdoor ontstaat een 
serieuze deelnemersgroep die getrapt steeds meer 
financieel ‘risico’ draagt.
• Van grof naar fijn werken. Dat betekent 
continu heldere afspraken maken over marges en 
deze communiceren met alle partners en deelnemers. 
Dit betreft oa. de verschijningsvorm van het gebouw 
maar bovendien ook de bandbreedte van kosten en 
dus van de VON-prijzen.
• Marktconforme prijzen voor een hogere 
kwaliteit in proces en gebouw was het doel.
• Participatie controleerbaar gemaakt. 
Regelmatig overleg met bestuur van de Coöperatie. 
Besluitvorming waar nodig door collectieve avonden 
en -werkgroepen op gebouwniveau en middels 1:1 
workshops tussen bewoner en architect (en later met 
bouwer) voor het ontwerp van de eigen woning.
• Iedereen in zijn kracht: betrokkenheid en 
toelichting van diverse professionals op diverse 
onderwerpen oa. energetisch concept, juridische 
zaken, wet- en regelgeving.
• Wie is hier nu wiens opdrachtgever? Alle 
partijen hebben samen invulling gegeven aan hun 
eigen (mede)opdrachtgeverschap. 
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Colofon
MARC KOEHLER ARCHITECTS

Marc Koehler Architects is een internationaal 
ontwerpbureau, opgericht in 2005 bestaande uit 
Marc Koehler, 4 associates en 26 internationale 
medewerkers.

MKA is een all-round ontwerp bureau gericht op 
integrale ontwerp processen van project ontwikkeling 
tot uitvoering, waarin de disciplines van product- & 
interieurontwerp en architectuur & stedenbouw 
vloeiend in elkaar overlopen.

MKA ontwerpt voor nieuwe manieren van samenleven 
en onderzoekt maatschappelijk verantwoorde 
manieren van bouwen. ‘We zoeken altijd naar 
waardevolle verbindingen tussen de omgeving van 
een gebouw, de leefcultuur van de gebruikers en de 
bouwtechnische mogelijkheden van het moment. 
Met onze ontwerpen proberen we het alledaagse 
leven van mensen te verbeteren en te verbijzonderen 
zonder daarbij ingewikkelde high-tech instrumenten 
in te zetten. Door deze no-nonsens houding is ons 
werk breed toepasbaar en toegankelijk’.

De recente economische crisis zorgt voor een herijking 
van de betekenis van ‘waarde’. De huidige radicale 
technologische, economische, culturele en sociale 

verschuivingen veranderen de rol van design en 
architectuur in de samenleving. Consumenten worden 
steeds meer ontwerpers van hun eigen omgeving, 
ze zijn in toenemende mate zelf-georganiseerd en 
gesterkt door community platforms. De architect 
speelt een krachtige rol in dit proces – en zorgt voor 
blijvende, toegevoegde waarde.

MKA’s ontwerpaanpak is altijd gebaseerd op een 
zorgvuldige analyse van de rituelen en dromen van 
bewoners en gebruikers – in ruimte en tijd. Door 
het identificeren van persoonlijke waarden en deze 
te verbinden met ‘het ontwerppotentieel’ van de 
locatie en de context van een project, inspireren de 
ontwerpen van MKA een nieuwe manier van leven. 
Door gebruik te maken van een vergroot perspectief 
ten opzichte van de context en de gebruiksruimte 
en het aangaan van een diepgaande dialoog met de 
klanten, kan architectuur waarde, schoonheid en 
betekenis toevoegen aan een project.

MKA is ook de initiator van Superlofts: een netwerk 
van bouwgroepen in verschillende steden in 
Nederland en daar buiten die kennis en inspiratie 
uitwisselen over het zelfbestuur en de zelfbouw van 
experimentele woongebouwen ’.
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