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Een grote lege doos naar alle vrijheid kunnen indelen, is de mooiste manier om je woondroom te realiseren.
Dick Kors koos voor het open plan-principe, waardoor hij optimaal kan genieten van het licht, de lucht en de zon.
PRODUCTIE, STYLING EN TEKST EMMY VAN DANTZIG FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA

De keuken is onderdeel van het centrale volume dat is ontworpen door Ona Harster van
Marc Koehler Architects. De Tulip-tafel van Saarinen voor Knoll, Vlinderstoelen van Arne
Jacobsen voor Fritz Hansen, koelkast van Smeg. Op de vloer ligt betoncement.
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Het volume van geolied eiken loopt
omhoog over twee verdiepingen,
met een galerij eromheen. In plaats
van een tweede slaapkamer koos de
bewoner voor een zitalkoof die kan
dubbelen als logeerplek, bekleed
met stof van Kvadrat en kussens van
Bude. Stoel LCW van Charles en Ray
Eames (Vitra), bijzettafel van Pols
Potten. Het schilderij was een
cadeau, de foto’s aan de wand
rechts zijn eigen werk.
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‘Als ik de schuifpui openzet, zit ik zowel binnen als buiten’

Tijdens het ontbijt overziet de bewoner een levendig deel van Amsterdam, en als de zon te fel wordt doen de hoge lichte gordijnen hun werk. Die zorgen er ook voor
de ruimte ’s avonds helder en licht blijft. Staande lamp Twiggy is een ontwerp van Marc Sadler voor Foscarini, de bijzettafels zijn van Pols Potten.
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Een nieuw leven in een nieuwe stad bracht Dick Kors
tot een volgende sprong in het diepe: hij kocht een cascoloft met vijf meter hoge muren, waarvoor nog geen definitief plan was gemaakt, in een zogeheten Superloftscomplex. Voordat de ontwerpfase met al zijn buitenkansen
voorbij was, greep hij de mogelijkheid aan om met architect Ona Harster van Marc Koehler Architects (MKA), de
initiatiefnemer van Superloft, een ontwerp voor de loft te
maken. Zij tekende rondom de kern van de ruimte een
eikenhouten volume van vloer tot aan plafond, waarin
meerdere woonfuncties zijn verwerkt, van boekenkast tot
keuken. Zelfs de mechanische ventilatie en installatie van
de vloerverwarming zijn in het blok verstopt.

›

EVEN WAT LEVENSVRAGEN
Een workshop van MKA over hoe zijn ideale dagindeling
eruitziet – ‘Op welke plek eet je graag, waar relax je het
liefst?’ – hielp Dick helder te krijgen hoe zijn loft ingedeeld
moest worden. ‘Daardoor kan ik nu ’s ochtends aan tafel
met de krant en mijn ontbijt genieten van het uitzicht over
de stad.’ Omdat MKA zowel de kennis over het gebouw als
inzicht in het project bezat, had hij het volste vertrouwen
in zijn architect. ‘Wekenlang heb ik op Pinterest allerlei
beelden verzameld, die ik met Ona deelde. Al tijdens onze
eerste afspraak kwam zij met een compleet ontwerp.
Dat was heel prettig in een project waar nog zo veel mogelijk was; ik ben per slot van rekening geen professional. Het
was fijn dat iemand anders zei: volgens mij moet dit jouw
huis worden.’

PRETTIG TWIJFELPROCES
Tot op het laatst kunnen beslissen hoe de ruimte moet
worden, is volgens Dick ook een groot voordeel van een
casco-ontwerp. ‘Ik heb lang getwijfeld of ik een of twee
slaapkamers wilde. Uiteindelijk won een enkele slaapkamer
het van twee, omdat ik over de zeventien meter tellende lengte van het huis
een vide wilde. Daardoor bleef er een
lange, hoge wand over voor het ophangen van foto’s. De lengte van de vloer
van de zitplek boven de keuken was ook
een punt waar we lang over nadachten.
Die zitruimte moest gemakkelijk tot
logeerruimte getransformeerd kunnen
worden. De transparante trap, die van
beide kanten licht vangt, werd vrij snel
opgenomen in het ontwerp. Onder de
slaapkamer bevindt zich een zithoek.
De slaapkamer zelf lieten we helemaal
in het zicht, maar we maakten hem
door middel van een glazen wand wel
geluiddicht. Het spel met ruimte geeft
zo’n extra dimensie aan dit huis. Ona

heeft zowel op als onder de vide leefruimte gecreëerd.’ Tussen de aankoop van de loft en het moment waarop de
afbouw plaatsvond, lag een paar jaar. Om er zeker van te
zijn dat het ontwerp goed zou worden uitgevoerd, nam
Dick een projectleider in de arm. De betonnen wanden en
het plafond van de loft zijn wit gestuukt. Beneden ligt
een gietvloer van betoncement, de grijsgeverfde houten
tussenvloer is van Lenotec. In de tussenvloer zijn grote
beloopbare glazen panelen opgenomen. Het volume om de
kern van het huis werd gemaakt van geolied eikenhout.

DETAILS ZIJN GEEN DETAILS
De liefde voor de grote stad, de reden waarom hij naar
Amsterdam verhuisde, greep Dick aan om een totaal nieuwe start te maken. ‘Ik heb vrijwel niets uit mijn oude huis
meegenomen. Omdat ik tevreden was over Ona, vroeg ik
haar ook om met een voorstel voor de inrichting te komen.’ Daarbij werden details streng bewaakt. Om de beste
maat voor de Tulip-tafel van Saarinen te vinden, besloten
ze een mal van een oude tafel met de afmetingen van het
‘ideale ovaal’ in de loft te leggen. Sinds zijn nieuwe start is
Dicks credo: geen compromissen meer sluiten, maar de lat
hoog leggen. ‘Als je dat niet doet, krijg je later enorme
spijt.’ Het leidde in zijn geval tot een strak interieur met
designklassiekers van grote namen als Charles en Ray
Eames en Arne Jacobsen.

DOORZONLOFT
Het volledig kunnen realiseren van je eigen ideeën was
voor Dick heel aantrekkelijk. ‘Dat iedereen de ruimte naar
eigen inzicht kan indelen en uitvoeren, maakt Superlofts
uniek.’ Op zijn initiatief nemen de bewoners elk halfjaar
deel aan een loftexpeditie, waarbij zes mensen hun huis
openstellen voor medebewoners. ‘Omdat de bouw van de
lofts een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-project
is, hadden we vooraf veel contact met elkaar. Na
de bouw is dat minder geworden. Om het contact niet helemaal te verliezen, organiseren we
nu de loftexpedities. Elke keer dat je de andere
lofts bekijkt, doe je weer bruikbare nieuwe ideeën op. Want helemaal af is een ontwerp nooit.’
Aangezien Dick ’s ochtends de zon ziet opkomen
boven het IJ en ’s avonds ziet ondergaan aan de
kant van het Noordzeekanaal, noemt hij zijn huis
een doorzonloft. ‘Het enorme glasoppervlak
zorgt voor veel licht binnen; iets waar ik heel blij
van word. Je kunt hier overal genieten van het
licht en het uitzicht dat ieder jaargetijde en elk
moment van de dag anders is. Dat ik nog steeds
geen goede tafel op mijn balkon heb staan, is
geen enkel probleem, want als ik de schuifpui
helemaal openzet, zit ik zowel binnen als buiten.’
marckoehler.nl

‘De architect had
meteen een
ontwerp. Heel fijn
dat iemand anders
zegt: volgens mij
moet dit jouw huis
worden’

De open trap in de hal laat het daglicht onbelemmerd door. In het eikenhouten volume kwam een nis met een bureau, met daaraan een
bureaustoel van Arne Jacobsen voor Fritz Hansen. Plaid van Pols Potten.
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In de woonkamer staan Axel-banken van Montis.
Het karpet is van Danskina, de kussens van Pol
Potten. Lamp Tolemeo van Artemide zorgt voor
leeslicht. RECHTS De Serif-televisie is een ontwerp
van Ronan en Erwan Bouroullec voor Samsung dat
de noodzaak voor een tv-meubel wegneemt.

‘Als je de lat niet meteen hoog legt, krijg je later spijt’
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In het lange deel van de galerij werd glas verwerkt in de vloer, wat niet alleen de lichtinval
verbetert, maar ook de kastwanden op beide verdiepingen visueel verbindt.
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De slaapkamer zit in een ‘vissenkom’
op de hoek die door een licht gordijn
dicht te trekken rondom privacy krijgt.
Dekbedovertrek van Auping, kussens
en stoel van Pols Potten.
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De badkamer boven schuilt in een van de nissen in de doorlopende kastenwand.
De wastafel komt van Not Only White, tegels Concrete zijn van Gigacer.
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