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Loft appartement, Amsterdam - FELD

FELD renoveerde een bestaande woning in een voormalige fabriek in

Amsterdam. In een 'cocon' zijn de private functies van de woning

opgenomen. De nieuwe structuur creëert verschillende zones in de Loft.

De eigenaren van een appartement in een voormalige fabriek vroegen

FELD hun woning te renoveren. De oude structuur van de woning met een

enkele slaapkamer in het souterrain sloot onvoldoende aan op de

gezinsuitbreiding die hen te wachten stond. De interieurarchitecten

maakten voor de woning een nieuw totaalplan, eentje die voldoet aan de

woonwensen van het groeiende gezin.

FELD transformeerde de ‘lege hoge, maar in basis fantastische doos’ naar

een functionele en fijne woning. Middenin de loft zijn in een ‘cocon’ een

aantal private en dienende functies onder gebracht. De functies liggen niet

op één niveau, maar maken optimaal gebruik van de hoogte van de

verdiepingen van een gebouw. Er ontstaan zo een woning waarin

verschillende zones verspringen in hoogte en op een vloeiende manier in

elkaar over lopen.

Loft Amsterdam – FELD

Na de casco verbouwing zijn in het souterrain twee kinderkamers

gecreëerd. Op de begane grond liggen aan weerszijde van functiekern de

keuken en woonkamer, verbonden door een smalle hoge gang. In de

cocon zelf zijn ouderslaapkamer, badkamer, toilet, walk-in closet en

wasruimte onder gebracht.

Beeld Ossip van Duivenbode

De afwerking van het interieur is een compositie van hout, staal en glas.

Het hout benadrukt de functies op verschillende hoogten. De glazen wand

in het midden van de ruimte scheidt de de slaapkamer en andere private

functies van de woonkamer en keuken af, maar zorgt tegelijk dat het lichte

open karakter van de loft behouden blijft.
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