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‘TORENHUIS’
Een van de cascowoningen van Superlofts in de Buiksloterham is door Urban Echoes
getransformeerd in een ‘torenhuis’ dat ontworpen is vanuit een maximale beleving van de
ruimte. Het ontwerp is geïnspireerd op de indelingsvrijheid van het Superlofts concept; een
innovatief woonconcept van Marc Koehler Architects, waarbij modules van het complex
zowel horizontaal als verticaal gekoppeld kunnen worden tot woningen van verschillende
groottes en volumes.
Deze woning is een samenvoeging van anderhalve module, met als resultaat een woning
met twee verschillende verdiepingshoogtes, op 3 meter en op 6 meter hoogte. Urban
Echoes heeft dit typische volume van de woning willen behouden en drie volumes -torensontworpen om de woning op natuurlijke wijze onder te verdelen. Het loft-idee wordt
benadrukt door deze open plattegrond en zorgt voor spannende verbindingen tussen de
verschillende verblijfsruimtes en creëert lange perspectieven in de woning.
De compositie van de drie torens in de ruimte zorgt ervoor dat het daglicht tot middenin
de woning kan komen. Hier in het midden van de 18 meter diepe woning ligt de entree.
Bij binnenkomst kun je de gehele woning ervaren, van voor- tot achtergevel. Vanuit deze
centrale plek zijn de drie verschillende torens zichtbaar. Speciaal voor de hoge ruimtes heeft
Urban Echoes hanglampen ontworpen.
In de ranke toren liggen de kinderslaapkamers boven elkaar. De bovenste kinderslaapkamer
is bereikbaar via een groene stalen trap. De badkamer, bedstee en meditatieruimte zijn in de
bredere toren geplaatst. De meditatieruimte is te bereiken via een stalen ‘klautertrappetje’
en krijgt direct daglicht via openslaande luiken naar de 6 meter hoge ruimte van de
hoofdslaapkamer. Tussen deze twee torens ontstaat een bijna binnenstedelijke canyon, waar
de ochtendzon zacht doorheen strijkt. De woonkamer wordt van de entree afgeschermd
door een laag kubusvormig volume, waarin de keuken, berging, wasruimte en wc zijn
opgenomen.
Er is efficiënt en dynamisch met de cascoruimte omgegaan, er is geen verkeersruimte
gecreëerd; de plattegrond is een aaneenschakeling van verblijsruimtes, gescheiden door
programmatische volumes.
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URBA N EC HO E S
Critical, interdisciplinary and playful

Urban Echoes was founded in 2015 by Jolijn Valk and Rixt Reitsma. With a technical yet poetic approach to
design, we emphasize the context of a place as inspiration for its future, we make unique spatial possibilities a
reality and create timeless interventions.
With a team of international architects, researchers and designers, Urban Echoes engages with a wide spectrum
of complex challenges, constantly searching for the next level in design, architecture, art and urban design.
Our work ranges from private to public; from architecture to product design; and from interventions in existing
buildings to the conception and construction of entirely new places.
Our inspiration comes from the uncommon. Searching for hidden layers through rethinking and researching
the context, design and history of all our projects; we shape contemporary and colorful design concepts into
innovative solutions.
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1013 BV Amsterdam
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