
ENGLISH:  

Egons Loft 
part of a 3 generations home. 

Heren 5 architects in collaboration with furniture designer Paul Timmer, designed the interior 
of a loft in the North of Amsterdam. In this single-side oriented loft we have fully used the 
width of the space. The most important housing functions, cooking and eating, are situated 
directly behind the large glass façades with view on the lightboat and the canal. 

The private housing functions such as the living room, sleeping area, storage and bathroom are 
situated in the back of the loft. The extra high ceiling of 3,5m is being used to place the sleeping 
area on top of the kitchen, creating a maximum of spaciousness. An extra bed can be pulled out 
from under the living-platform, to provide sleeping space for staying over friends.  
Inventive switching and stacking created a compact loft with a generous feel. 

The large interior-unit is realized in a subtle palette of birch wood and white Corian. The 
‘diamond edge’-detailing, designed by Paul Timmer, gives the design its unique look. 

When Egon bought his ‘3G apartments' in the housing block, designed bij heren 5 architecten, at the 

Vrije Kade in the North of Amsterdam, he had a special wish: "I want an apartment on the ground floor, 

so that my daughter can easily play outside. And where my mother has her own place and grandma 

can look after her grandchild. And by the time my daughter is grown-up, she can live in the loft next 
door on her own.” 

This is how the composition of the ‘3G apartments’ got shape, in which now three generations live 

together comfortably. And until the time Egons daughter is old enough to live on her own in the loft, it 

will be rented out. 

program - one-person-loft, interior apartment 45m2 

client - private 

designteam -  Jeroen Atteveld, Sjuul Cluitmans, Joanna Kregiel, Paul Timmer 

interior-builder/designer - Paul Timmer 

year - 2018 

photo’s - Tim Stet & Leonard Faustle 

NL text: 
Egons Loft 
onderdeel van het 3 generatie appartement. 

Heren 5 heeft in samenwerking met meubelontwerper Paul Timmer een loft interieur 
ontworpen in Amsterdam Noord. In de enkelzijdig georiënteerde loft wordt optimaal gebruik 
gemaakt van de breedte van de woning. De belangrijkste woonfuncties, koken en eten, 
bevinden zich direct achter de twee grote puien met uitzicht op het lichtschip en het Johan van 
Hasseltkanaal.  
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De private woonfuncties zoals woonkamer, slaapruimte, berging en badkamer bevinden zich 
aan de achterzijde van de woning, in en op een houten meubelstuk. De plafondhoogte van 3,5 
meter maakt het mogelijk de slaapruimte óp de keuken te realiseren, wat de ruimtelijkheid 
maximaal versterkt. Bovendien is onder het woonpodium een extra bed opgenomen voor 
logerende vrienden. 
Zo ontstaat er, door inventief schakelen en stapelen, een compacte loft met een royaal gevoel. 

De gebruikte materialen in het interieurmeubel zijn berkenplex en Corian. De door Paul Timmer 
ontworpen ‘diamond edge’ detaillering geeft het ontwerp zijn unieke uitstraling. 

Egon had met de koop van zijn ‘3G appartementen’, in het door heren 5 ontworpen gebouw aan de 
Vrije Kade, een speciale wens; 
“Ik wil graag een appartement op de begane grond, zodat mijn dochter makkelijk buiten kan spelen. 
Een eigen plek voor mijn moeder en het gemak dat oma op haar kleindochter kan passen. En als mijn 
dochter ouder is, kan ze zelfstandig wonen in de naastgelegen loft”. 
Zo ontstond de ‘samenstelling’ van deze 3G appartementen, waarin momenteel drie generaties op een 
zeer comfortabele manier samenleven. En tot de tijd dat Egon’s dochter oud genoeg is om in de loft te 
wonen, zal deze worden verhuurd. 

programma - één-persoons-loft, interieur ontwerp 45m2 

opdrachtgever - particuliere opdrachtgever 

ontwerpteam -  Jeroen Atteveld, Sjuul Cluitmans, Joanna Kregiel, Paul Timmer  

ontwerp - 2018 

foto’s - Tim Stet & Leonard Faustle 

interieur-bouwer- Paul Timmer 


