
de Architect, mei 2013  31  

Lofthomes
in Nederland
Blok Kats van Veen Architecten
Loftachtig wonen in een schuur. Met dat idee 
benaderde gebiedsmarketeer Daan Fröger in 
2009 architectenbureau Blok Kats van Veen.  
De architecten maakten een schetsontwerp 
voor een woning met stalen constructie, veel 
vrij indeelbare ruimte en hoge energie- 
prestaties. Dat smaakte naar meer:  
Fröger stelde voor het ontwerp als woon- 
concept in de markt te zetten. Als bouwer  
betrokken ze het bedrijf H. Hardeman,  
met jarenlange ervaring in de industriële  
hallenbouw. Lofthome was geboren.

Auteur Evelien Pieters  Fotograaf Rob ‘t Hart

Project

Lofthome is met nadruk geen cataloguswoning. Het team 

ontwikkelde wel een standaardoptie, maar daar blijkt geen 

vraag naar. Bij elke opdrachtgever wordt bkkv Architecten 

betrokken om de wensen te vertalen in het Lofthome-

concept. Het lijkt voor de architecten een interessante 

manier om opdrachten te genereren, al is de winst nu nog 

minimaal. In de beginfase hebben ze veel tijd geïnvesteerd 

in het ontwerpen van voorbeeldprojecten en in het dooront-

werpen van het industriële bouwsysteem voor toepassing in 

de woningbouw. Al dit voorwerk was nodig om het concept 

goed in de markt te kunnen zetten. Na twintig ontwerpen 

voor opdrachtgevers waarvan twaalf realisaties in twee jaar 

komt er stroomlijning in het ontwerpproces en betaalt het 

concept inmiddels de voorinvesteringen terug. 

Innovatief aan dit project is vooral de samenwerking tussen 

een marketeer, een architect en een bouwer: Fröger en 

zoon zorgen voor de marketing en de merkontwikkeling, 

bkvv ontwerpt en Hardeman bouwt. Elke partij heeft zijn 

eigen verantwoordelijkheid in het proces, zonder complexe 

achterliggende organisatie, gebouw of secretaresse. En elke 

partij is onmisbaar om tot een goed eindresultaat te komen. 

De bouwer, een specialist in stalen bedrijfshallen, breidt via 

deze samenwerking zijn expertise verder uit met woningen. 

In Almere Poort staat de kleinste Lofthome voor een eenpersoonshuishouden met een voetprint van zes bij tien meter.

Innovatief aan dit project 
is vooral de nieuwe manier 
van samenwerken
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Groot voordeel is dat het bedrijf een eigen productieafdeling 

heeft; alle bouwdelen maken ze in eigen huis. Woningbouw 

was een nieuwe markt en daardoor een uitdaging, dus 

bouwde H. Hardeman een proefwoning om het bouw- 

systeem uit te testen. Deze woning speelt daarbij een  

belangrijke rol in de verkoop: potentiële klanten kunnen 

hier op bezoek komen. 

Met het woonconcept zetten ook de architecten zich 

onderscheidend in de markt: bij hen kun je terecht voor een 

stalen woning met veel open ruimte en hoge energie- 

prestaties. Ze wachten niet af tot er opdrachten binnen-

komen, maar specialiseren zich in de mogelijkheden van  

het bouwsysteem om zo tot een uniek en aanpasbaar 

‘woonproduct’ te komen. Hun rol als ontwerper blijft  

belangrijk, want ze maken steeds een nieuw ontwerp.  

Vast staat dat de woning wordt gebouwd met de specifieke  

constructiemethode en industriële uitstraling krijgt. 

De marketeer initieerde de nieuwe samenwerking met 

een vaste architect en vaste bouwer, en de daarmee de 

Lofthome. Zijn rol is niet te onderschatten. Hij weet hoe 

potentiële klanten te bereiken. Dat gebeurt over het alge-

meen bijvoorbeeld niet via een publicatie in een vakblad 

voor architecten, maar via breed gelezen media als De 

1  De familie Brouwer was de  

eerste opdrachtgever die  

daadwerkelijk een Lofthome  

heeft laten bouwen. De woning 

kijkt uit over een vijverpark. 

2  Voor het plafond van de  

begane grond heeft de familie 

Brouwer gekozen voor industriële 

staalplaten. 

3  De stalen constructie vormt een 

aanwezig element in het interieur. 

De familie Brouwer heeft ervoor 

gekozen de spanten niet te  

bewerken, wat de industriële 

uitstraling ten goede komt.

1

2

3

Nieuwe typologieën als bungalows, maar ook 
bezoekerscentra of kerken, worden onderzocht



de Architect, mei 2013  35  

Project  Lofthome
Heel Nederland

Blok Kats van Veen Architecten

Opdrachtgevers

Familie Brouwer  

Zelf inbouwen

De eerste Lofthome voor opdracht-

gevers: meneer Brouwer is met 

vervroegd pensioen, mevrouw 

Brouwer werkt vanuit huis. Ze waren 

op zoek naar een bijzonder huis en 

lazen over Lofthome in een artikel 

in dagblad De Pers. Het sfeerbeeld 

had de uitstraling die ze zochten. De 

architecten maakten een plan voor 

een prachtige kavel aan een vijver-

park in Almere Poort. Duurzaamheid 

was zeer belangrijk, het was zelfs een 

vereiste om de kavel te kunnen aan-

kopen. Het koppel kreeg een ruime 

Lofthome met grote vide en glazen 

pui met uitzicht op het vijverpark. Op 

de begane grond bevinden zich een 

hobby- en kantoorruimte, op de ver-

dieping een tweede werkkamer en 

slaapkamers. De inbouw werd door 

de bewoners zelf gecoördineerd. 

Familie De Graaff  

Het bouwsysteem

Een kubusvormige woning in  

Leidsche Rijn voor een gezin met 

jonge kinderen. De man des huizes, 

zelf industrieel ontwerper, had de 

indeling van de voorgeschreven ku-

bus al uitgepuzzeld. Hij ging op zoek 

naar een passend bouwsysteem om 

de splitlevel opgebouwde woning te 

kunnen realiseren. Belangrijke wens: 

een systeem met hoge energiepres-

taties. Na wat onderzoek vond hij het 

constructieprincipe van Lofthome. 

De woning is tot nu toe de enige 

gerealiseerde Lofthome met een plat 

dak. De ruimten zijn hoog met veel 

grote ramen. De gevelbekleding is 

net als bij de meeste andere gerea-

liseerde woningen antracietkleurige 

golfplaat. De inbouw werd door de 

bewoners zelf gecoördineerd en ook 

grotendeels ontworpen, zoals een 

bijzondere badkamer en keuken.

Familie Joosten 

Praktische, vrije ruimte

Dit gezin met kleine kinderen was 

op zoek naar een woning met een 

grote, open leefruimte. Ze hadden al 

een bouwvergunning voor een zo-

genaamde ‘stationswoning’ op een 

kavel in het dorp Voorthuizen. Maar 

dit plan werd te duur, omdat hun 

wens voor open woonruimte moeilijk 

in te passen was. Het Lofthome-

concept vonden ze na wat zoeken 

op het internet. Het gezin viel niet in 

de eerste plaats voor de look, maar 

vooral voor de praktische kanten: 

veel vrije ruimte en gunstig qua prijs. 

Het gezin heeft nu een woning met 

een architectonische kwaliteit die 

ze bij hun aanvankelijke plan nooit 

hadden gekregen. In deze Lofthome 

zijn de mogelijkheden van de vrije 

ruimte optimaal ingezet met de 

open begane grond die in te delen is 

met grote schuifwanden.

Familie Beke Brinkman  

Gunstige prijs

De familieleden van dit stadsgezin 

wilden groter wonen, maar wel 

graag in de buurt van Delft blijven. 

Ze hadden de vrije kavels in Den 

Hoorn eerder gezien, maar inclusief 

bouwkosten zou dit hun budget te 

boven gaan. Ze waren al ver met de 

plannen voor het verbouwen van 

een bestaande woning, tot ze via 

internet op Lofthome stuitten. De 

indicatie van de bouwkosten – zelf 

snel via de website te bepalen – was 

zodanig dat de kavel in Den Hoorn 

toch mogelijk werd. Hun Lofthome 

is een ruim familiehuis met ouder-

slaapkamer op de begane grond en 

kinderslaapkamers op de verdieping.

 1  entree

 2  woonkamer

 3  (woon)keuken

 4  berging

 5  werkplek

 6  slaapkamer

 7  badkamer

 8  vide

 9  entresol

10  garage

11  waskamer

Deze impressies tonen 

een grote diversiteit aan 

mogelijkheden die het con-

cept biedt. Zo is het tevens 

mogelijk om de gevel (deels) 

met hout te bekleden, een 

bungalow te realiseren of het 

concept op te blazen tot een 

buitencentrum in de Oost-

vaardersplassen, waar bkvv 

nu druk mee bezig is.

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdiepingDoorsnede

Lofthome Brouwer - Almere Poort

Lofthome De Graaff - Leidsche Rijn

Lofthome Joosten - Voorthuizen

Lofthome Beke Brinkman - Den Hoorn
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Telegraaf, De Pers en populaire woonbladen. Ook neemt hij 

het team mee naar woonbeurzen en organiseert kijkdagen. 

Daarbij bewaakt hij het merk – Lofthome is geregistreerd als 

internationaal merk – en zorgt hij voor het doorontwikkelen 

van het concept. De markten in België en Duitsland worden 

tevens betreden. Nieuwe typologieën als bungalows, maar 

ook bezoekerscentra of kerken, worden onderzocht. Steeds 

met het doel om potentiële opdrachtgevers te laten zien 

wat mogelijk is. 

Via verschillende kanalen en om verschillende redenen 

komen ze bij Lofthome terecht. Ze weten wat te verwach-

ten: de impressies en reeds gebouwde woningen geven het 

concept helder weer. Ook de kosten zijn snel duidelijk en 

die prijsindicatie is tot op vijf procent nauwkeurig, omdat 

De man des huizes wilde graag een splitlevelverdieping, zodat er steeds contact is tussen de eetkeuken en de woonkamer.  

Omdat hij geen kolom midden in de ruimte wilde, heeft hij zelf hiervoor een constructieve oplossing bedacht.

Familie De Graaff heeft vooralsnog als enige  

opdrachtgever een Lofthome in de vorm van een kubus 

neergezet. De afmetingen van de kubus zijn tien bij tien 

bij tien met een zee van ruimte als resultaat.

Grote vensters bieden een weids uitzicht op de omgeving.

De opdrachtgevers krijgen een uniek ontwerp, 
aangepast aan hun specifieke wensen
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Hardeman alles in eigen huis produceert. Daarnaast is een 

gemiddelde bouwtijd relatief kort. Ondanks dit alles krijgen 

de opdrachtgevers een uniek ontwerp, aangepast aan hun 

specifieke wensen. 

De samenwerkende partijen van Lofthome weten door een 

aansprekend en helder concept, goede vindbaarheid op 

internet en publicaties in breed gelezen media mensen te be-

reiken die normaal gesproken misschien niet zouden kiezen 

voor dergelijke architectuur. Dit grote bereik is een verdienste. 

Want zoals de verheugde reactie van welstand bij meerdere 

woningen toont, worden de schaarse vrije kavels in Nederland 

toch vaak bebouwd met traditionaliserende architectuur. 

Mensen bouwen wat ze kennen, al geeft dat misschien niet 

het beste antwoord op hun vraag. Het is aan architecten 

om te laten zien wat er kan en welke meerwaarde een goed 

ontwerp kan toevoegen. In het geval van Lofthome heeft bkkv 

samen met Fröger en Hardeman architectuur toegankelijker 

gemaakt voor de particuliere bouwer.

In plaats van een stationswoning heeft de familie Joosten nu een Lofthome.

De familie Joosten benut als een van de weinige opdrachtgevers 

de mogelijkheid tot een vrij indeelbare plattegrond met in het 

midden een kern met de keuken en de toiletten. Met schuif- 

wanden is de ruimte op bepaalde momenten op te delen tot 

meerdere vertrekken.
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Spanten en sandwichpanelen

Het concept van de Lofthome bestaat uit een constructie van stalen spanten  

bekleed met sandwichpanelen. De sandwichpanelen worden oorspronkelijk 

gebruikt in koelloodsen en hebben een zeer hoge isolatiewaarde  

(Rc-waarde= 6,39 m2k/w). De gehele binnenruimte van de Lofthome is vrij in te 

vullen, zonder kolommen of dragende wanden. Het dak en de gevels worden 

standaard afgewerkt met stalen golfplaat, meestal in een antracietkleur. Maar ook 

andere kleuren, een houten gevelbekleding of ander plaatmateriaal is mogelijk. 

Aan de binnenzijde blijft de stalen constructie zichtbaar en de eveneens met staal 

afgewerkte sandwichpanelen. Kenmerkend voor de woningen zijn de vide en  

de grote glazen puien. De huizen kennen een snelle constructietijd, weinig  

onderhoud en een gunstige prijs. 

De grote glazen gevel op het zuiden zorgt er onder andere voor dat zelfs in de winter, wanneer het buiten 

vriest, de verwarming maar even aan hoeft om het binnen lekker warm te hebben.

De Lofthome biedt voor relatief weinig geld veel ruimte.
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Lofthome

Ontwerp Blok Kats van Veen Architecten, Amsterdam 

Adviseur marketing en merkontwikkeling Daan Fröger en  

Ernst Fröger, Almere

Adviseur constructie H. Hardeman BV, Veenendaal

Adviseur installaties Installatiebedrijf Bouman, Veenendaal

Aannemer H. Hardeman BV, Veenendaal

Lofthome Brouwer – Almere Poort

Opdrachtgever familie Brouwer, Almere Poort

Bruto vloeroppervlakte 196 m2

Bruto inhoud 731 m3

Voorlopig ontwerp september 2010

Definitief ontwerp / indienen vergunning 22 december 2010

Start bouw 7 april 2011

Oplevering (semi casco) 30 juni 2011

Lofthome De Graaff – Leidsche Rijn

Opdrachtgever familie De Graaff, Leidsche Rijn

Bruto vloeroppervlakte 285 m2

Bruto inhoud 1000 m3

Voorlopig ontwerp augustus 2011

Definitief ontwerp / indienen vergunning 10 oktober 2011

Start bouw 30 januari 2012

Oplevering 13 april 2012

Lofthome Joosten – Voorthuizen

Opdrachtgever familie Joosten, Voorthuizen

Bruto vloeroppervlakte 194 m2

Bruto inhoud 612 m3

Voorlopig ontwerp juli 2011

Defintief ontwerp / indienen vergunning 10 oktober 2011

Start bouw 9 januari 2012

Oplevering 30 maart 2012

Lofthome Beke Brinkman – Den Hoorn

Opdrachtgever familie Beke Brinkman, Den Hoorn 

Bruto vloeroppervlakte 220 m2

Bruto inhoud 838 m3

Voorlopig ontwerp juli 2011

Definitief ontwerp / indienen vergunning 9 september 2011

Start bouw 14 december 2011

Oplevering 24 februari 2012

Principe details: aansluiting maaiveld, knik gevel-dak, nok 

1  grindgoot

2   kantplank eps isoliatie voorzien van vezelcementplaat

3   monolieten betonvloer 90  mm / gevlinderd, geïsoleerde kanaalplaatvloer /  

isolatie rc = 4,50  m2k/w

4  staalprofiel ipe

5  lekdorpel gezet staal 

6   geïsoleerde panelen 1150wv140 / rc = 6,39 m2k/w / werkende breedte 1150  mm

7  omegaprofiel

8  sinusplaat

9  staalprofielkoker
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