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Starters, jonge gezinnen en urban professionals profiteren graag van de dynamiek van
de grote stad, maar zoeken tegelijkertijd meer ruimte en luxe. Lastig, in een stad als
Amsterdam. Superlofts, een initiatief van Marc Koehler Architects (MKA), brengt daar
verandering in.
Superlofts, inmiddels verrezen in diverse wijken in Amsterdam, zijn woningen die de bewoners
maximale flexibiliteit geven. De kopers, waarvan sommigen zijn verenigd in een coöperatieve
vereniging, waren actief betrokken bij de realisatie en konden zo werken aan hun droomhuis.
Hoewel de vloeroppervlakte van de kleinste lofts relatief beperkt is, biedt de hoogte – de
plafonds zitten op zes meter – veel mogelijkheden. Door het toevoegen van tussenvloeren en
vides kan het woonoppervlak tot wel 70 procent worden vergroot. Ook zijn er Superlofts met
tuin, dakterras of balkon.
MKA-associate David Klinkhamer, die zelf in een Superloft woont met uitzicht over het
havengebied, roemt de mogelijkheden die de lofts bieden. “De woning kan door de jaren heen
meegroeien met de veranderende wensen van de bewoners. Denk aan gezinsuitbreiding,
een verbouwing of nieuwe trends. Een Superloft kan een microloft zijn, maar net zo goed
een penthouse.” MKA is voornemens het concept ook uit te rollen in andere steden binnen
Nederland. Ook vanuit het buitenland is al interesse getoond. Niet verwonderlijk: de trek naar
de grote stad is een wereldwijde trend.
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Alle lofts zijn klimaatneutraal en met een maximaal glasoppervlak garanderen ze optimaal
licht in de woning – en in Amsterdam een fenomenaal uitzicht op het IJ, de Houthaven en de
Minervahaven. Voor de badkamer koos Klinkhamer voor de watersystemen van GROHE. De
subtiele details in de afwerking van de GROHE-producten geven de ruimte een kwalitatief rijke
uitstraling.
Met de gemaakte keuzes profiteert Klinkhamer van het beste van twee werelden: cultuur,
restaurants en uitgaansgelegenheden binnen handbereik, en tegelijkertijd luxe en ruimte voor
een optimaal gezinsleven. In een huis dat helemaal is afgestemd op zijn wensen. Precies zoals
de Belgische zanger Kris De Bruyne het ooit zong over deze mooie stad: ‘Je bent er vogelvrij/
Omdat er alles kan.’

Producten
GROHE Essence
GROHE Euphoria
Architect
Marc Koehler Architects
Project voltooiing
2017
Adres
Haparandaweg 886
Amsterdam, Nederland
Klant
MKA
Contact
projectenbureau-nl@grohe.nl
+31 88 0030722

3

2

4

1

Superlofts geven bewoners
maximale flexibiliteit over de
inrichting van hun woning.

2

De huizen worden gekenmerkt
door het kleine vloeroppervlak
in combinatie met hoge
plafonds.
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Door het toevoegen van
tussenvloeren en vides kan
het woonoppervlak tot wel 70
procent worden vergroot.

4

Bij innovatieve woningen
horen innovatieve producten.
Geavanceerde watersystemen
van GROHE zorgen bij
Superlofts voor de finishing
touch.
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