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TOP-UP AMSTERDAM
Regelgeving rond erfpacht belemmert 
fl exibiliteit Open Bouwen 

ARIE VOORBURG
Interdisciplinair denken over meest 
gewenste toekomst van de stad

DEPOT BOIJMANS 
Glazen spiegelgevel zoekt 
grenzen bouwtechniek op
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PROJECT INTERIEUR

CHIQUE INTERIEUR IN 
 INDUSTRIEEL CASCO
IN EEN VAN DE APPARTEMENTEN IN GEBOUW TOP-UP IN AMSTERDAM ONTWIERP 
KEVIN VEENHUIZEN ‘ZIJN LOFT’. HET HEEFT EEN MINIMALISTISCH INTERIEUR DAT 
BESTAAT UIT DRIE MEUBELSTUKKEN EN EEN SCHEIDINGSWAND. EEN VERHOOGDE 
VLOERCONSTRUCTIE MAAKTE EEN VRIJE INDELING EN EEN ANDERE BESTEMMING 
VAN HET APPARTEMENT IN DE TOEKOMST MOGELIJK.
TEKST DANIËL VAN CAPELLEVEEN FOTO’S MAX HART NIBBRIG  

Fotobijschrift kleur

STREAMERG
ebouw Top-Up aan de Johan van Hasseltkade in 

Amsterdam Noord is volgens het Open Building 

principe ontworpen. Dat wil zeggen dat er een schei-

ding is tussen drager en inbouw, zodat in de toe-

komst het gebouw relatief eenvoudig van functie kan verande-

ren. Gevolg daarvan is dat de appartementen in Top-Up volledig 

casco zijn opgeleverd en dat de bewoners zelf de inrichting van 

het appartement mochten bepalen. 
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TOP-UP

Links: Vloeropbouw 
1:10. (Tekening Henk 
Heusinkveld)

Rechts: Een metal-
stud-wand vormt de 
scheiding tussen de 
slaapkamer en de 
werkruimte.

Lamelparket 10mm
Gipsvezelplaat 10mm

Gipsvezelplaat met vloerverw. (uitgefreesd) 22mm 
Underlayment 18mm

Balklaag 50x150, hoh 600mm

Balkendrager verstelbaar  hoh 600mm Trillingsdempend foam

Tegelwerk 10mm
andcementvloer met vloerverwarming 48mm

Stalen Lewisprofiel

Minerale wol 100mm

Bestaande vloer

L

VLOEROP O 1 10

COMPUTERVLOER
In opdracht van een van de bewoners ontwierp Kevin Veen-

huizen Architects ‘Zijn Loft’, een onconventioneel en minima-

listisch interieur bestaande uit slechts drie meubelstukken en 

één scheidingswand. Daarbij moest de architect rekening hou-

den met drie eisen: een bergruimte met een oppervlakte van 

minimaal 2,7 m2; een verdeling van het appartement in 75% 

woonfunctie en 25% werkfunctie; en een verplichte verhoogde 

vloerconstructie.

Die verhoogde vloerconstructie werd in de vorm van een bouw-

pakket geleverd door de hoofdaannemer van Top-Up, inclusief 

verwerkingsinstructies en details. Dit om te garanderen dat 

vloerconstructie voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Cas-

co voldeed de vloer daar namelijk nog niet aan. Iedere eigenaar 

was dan ook verplicht om dezelfde vloeropbouw toe te passen. 

In het ontwerp was daar ook rekening mee gehouden doordat 

de kale betonvloer ongeveer 260 mm onder het vloerpeil van 

het appartement is gelaten.

De vloeropbouw bestaat uit stelpoten met daarop een balken-

laag h.o.h. 600 mm. Op de balken ligt 18 mm underlayment,  

25 mm gipsvezelplaat met vloerverwarming uitgefreesd, nóg 

een laag van 10 mm gipsvezelplaat en daar bovenop de uitein-

delijke vloerafwerking. De stelpoten staan op een trillingsdem-

pende onderlaag van 12 mm en het volledige betonnen vloerop-

pervlak is opgevuld met 100 mm minerale wol.

De installatieleidingen konden in de ruimte onder de verhoogde 

vloer gelegd worden. “Het is een soort van computervloer”, ver-

telt Veenhuizen. “En dat beviel ons goed, want hierdoor hadden 

we de vrijheid om de functies in delen zoals wij dat wilden.”

Eenmaal opgebouwd heeft de totale vloerconstructie een con-

tactgeluidisolatie van LnT;A circa 43 dB en een luchtgeluidiso-

latie DnTAk van circa 58 dB. Beter dus dan de minimale eis van 

LnT;A ! 54 dB en DnTAk " 52 dB in het Bouwbesluit. Om na te 

gaan of er geen uitvoeringsfouten zijn gemaakt, is de daadwer-

kelijke geluidsreductie in de praktijk gecontroleerd door middel 

van een geluidmeting. 

FUNCTIONELE BOXEN
In plaats van traditionele scheidingswanden koos Veenhuizen 

voor een inrichting met functionele boxen/meubelstukken. Drie 

boxen bepalen de indeling van het appartement. Box 1 is een 

kookeiland dat overgaat in een eettafel met tegelwerk op de 

vloer rondom. Box 2 heeft aan de zijde van de woonkamer open 

planken, een kleine bibliotheek en keukenapparaten. Aan de 

andere zijde is in deze box een badkamer en toilet verwerkt. 

Deze grenst aan de slaapruimte, waar ook een bad geplaatst is. 

Box 3 vormt een scheiding tussen de woon- en werkruimte en 

bestaat uit gesloten en open kasten, opslagruimte met wasma-

chine en een bezoekerstoilet. De werkruimte kan ook als vol-

ledig autonome logeerkamer functioneren.

De scheiding tussen woon- en werkruimte wordt aan de gevel-

zijde compleet gemaakt door een metalstud-wand met boven-

licht, afgewerkt met vurenhouten afwerking in de slaapkamer 

en wit stukwerk in de werkkamer. Aan de andere zijde scheidt 

een verdiepingshoge taatsdeur met wafelglas de twee ruimtes.

VLOEIENDE OVERGANG TUSSEN RUIMTES
In het woongedeelte plaatste Veenhuizen bewust geen schei-

dingswanden. Het grote meubelstuk tussen de slaapkamer en 

woonkamer is niet verdiepingshoog en sluit ook niet aan op de 

buitengevels van het appartement. Door deze ontwerpkeuze 

werd de beschikbare vloeroppervlakte van 100 m2 optimaal be-
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PROJECTGEGEVENS 
Naam: Zijn loft

Locatie: Johan van Hasseltkade, Amsterdam

Opdrachtgever: particulier

Architect: Kevin Veenhuizen Architects; Guillaume 

Pfefferle en Kevin Veenhuizen

Aannemer: J.C. Nieuwenhuizen

Meubelmaker: Zoet Hout

Oppervlakte: 100 m2

Periode: 2018 – 2020

De keuken is ge-
combineerd met een 
halfronde eettafel.

nut. “Je kunt die box als een soort van eiland zien waar je om 

heen kunt lopen. Elke kant heeft een functie die past bij de 

ruimte die er aan grenst”, legt Veenhuizen uit. “De andere twee 

meubelstukken hebben een vergelijkbare multifunctionaliteit.”

De aanleiding voor het ongebruikelijke ontwerp was het casco 

opgeleverde appartement en in het bijzonder de volledig gla-

zen gevel. Veenhuizen: “Normaal gesproken plaats je in de don-

kere zones van een woning de badkamer, technische ruimte of 

berging. Op de glazen gevel kun je niet zomaar overal wanden 

aansluiten. Daarom hebben we hier deze ruimtes juist in het 

centrum van het ontwerp geplaatst. Door vervolgens helemaal 

geen scheidingswanden te gebruiken tegen de gevel, ontstaat 

een vloeiende overgang van ruimtes.”

CASCO IN ZICHT
De architect koos er bewust voor om het casco duidelijk in het 

zicht te laten, inclusief het ventilatiesysteem en de elektra van 

de verlichting. “Wij vonden het casco al een hele mooie industri-

ele uitstraling hebben dankzij het betonnen plafond, de beton-

nen scheidingswand en de vuren kolommen en kozijnen. Het 

zou zonde zijn om dat te bekleden.” 

Veenhuizen besloot daarom de toevoegingen minimaal te hou-

den, maar wel te laten contrasteren met de industriële look van 

het casco. “De meubels zijn afgewerkt met essenhout, wat chi-

quer oogt dan het vurenhout van de kolommen en kozijnen. En 

ook het donkere eikenhouten parket draagt bij aan die look.” 

Dat parket is samengesteld uit stukjes resthout. Niet alleen een 

duurzame maar ook een esthetische keuze, volgens Veenhui-

zen: “Doordat het parket niet uit hele planken bestaat heeft de 

vloer geen duidelijke richting.”

Voor Veenhuizen was het ontwerpen van een interieur in een 

Open Building een positieve ervaring. “Je krijgt als het ware een 

leeg canvas waar je van alles mee kan doen. Daar kun je een 

hoop mensen blij mee maken.” !
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