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AMSTERDAM-ZUID

Een historisch gebouw in Oud-Zuid krijgt een nieuwe bestemming: 
ca. 4.800 m2 wordt getransformeerd naar 18 loftappartementen over 
5 woonlagen. Inclusief tuin of terras en ca. 30 parkeerplaatsen 
en bergingen in de parkeergarage.

TRANSFORMATIE NAAR COMFORTABELE LOFTS



LOFTS VAN CA 200 M2 - 400 M2 
VERDEELD OVER 5 WOONLAGEN

DOORDACHT INGEDEELDE WONINGEN:
RUIM, LICHT EN HOOG

ONTWERP DOOR:

wonen met 
KARAKTER

loft
appartementen

Het gebouw heeft een grote intrinsieke kwaliteit. Wij zien het daarom als 
onze opgave om hedendaagse comfortabele lofts te ontwerpen zonder afbreuk 
te doen aan de oorspronkelijke bouw. Moderne woningen die voldoen alle 
woonwensen, eisen en wetgeving - met respect voor de huidige architectuur.

• Aan alle zijden worden de ramen groter gemaakt.  
Zo ontstaat er meer licht op de verdiepingen. 

• Twee ruime penthouses vormen de nieuwe kroonlijst van het gebouw. 

• De plint wordt opengewerkt met grote glazen puien.

• In het midden van het gebouw komen twee lichthoven 
voor meer licht en frisse lucht.

• Onder het gebouw komt een parkeergarage.

• De traveeën die later zijn bijgebouwd maken plaats 
 voor terrassen en tuinen.

TRANSFORMATIE

P R A S T  &  H O O F T

Het originele gebouw was vrijstaand. Pas later is het door twee 
aanbouwen aangesloten op de rest van de bebouwing in de straat. 
Wij slopen de bijgebouwde delen. Aan de westgevel kunnen wij 
hierdoor tuinen en terrassen maken. Binnen worden grote, 
loftachtige appartementen gecreëerd. De plattegronden zijn open, 
met in elkaar overlopende zones voor de functies wonen, koken en 
slapen. De buitenruimten zijn gericht op het zuidwesten en kijken 
uit over de lengte van het naastgelegen groene binnenterrein.
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apartmenttownhouse

4 TOWNHOUSES 12 APPARTEMENTEN

• Ruime stadswoning met hoge vide
• Ca. 330 of 395 m2 
• Ca. 50 m2 tuin grenzend aan living
• In totaal 5 vertrekken mogelijk
• Kantoor of atelier aan huis 

• Lichte loft-appartementen met karakteristieke raampartijen
• Ca. 205 of 230 m2

• Vrije hoogte van ca. 3 meter
• Terras van ca. 20 m2 op het zuidwesten
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penthouse
19 meter

23,5 meter 

 4 meter 

TERRAS

2 PENTHOUSES

• Ruime penthouses van ca. 380 m2

• Totaal ca. 45 m2 terras
• Voorzien van airconditioning
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Disclaimer: aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.  




