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Super-de-luxe penthouse 
Kopie New Yorkse wolkenkrabber in Amsterdam 
door Niels Kalkman 
en Wessel Wit 

AMSTERDAM • Een van de 
meest iconische wolken
krabbers ter wereld komt 
naar Amsterdam. Met een 
kopie van het New Yorkse 
Fiatiron Building krijgt de 
hoofdstad er een archi
tectonisch hoogstandje 
bij. 

Het letterlijke hoogte
punt: -een zwembad op het 
dak, exclusiefvoor het3 mil
joen euro kostende pen
thouse van vierhonderd 
vierkante meter. 

Zo'n rooftoppool is uniek 
in Nederland. "Natuurlijk 
zijn er wel hotels met een 
zwembad op het dak, zoals 
het nieuwe W Hotel in Am
sterdam", vertelt Lestie de 
Ruiter van Christie's Inter~ 
national Real Estate, dat de 
verkoop regelt. "Maar een 
buitenzwembad op het dak, 
exclusief voor de bewoner·.· 
van de bovè_nste verdieping, ·. 
dat is nog nooit vertoond in 
Nederlànd." ' 

De woontoren, die Statê 
gaat heten, wQ~dt gebouwd 
in het nieûwè Alnstelkwar
tier aan f,p~l'_ld van het ce~
trum. :Mch1tecten .Jons 

Deur en Adam Smit, ver
bonden aan ZZDP Architec
ten, hebben zich duidelijk 
laten inspireren door het 
Fiatiron in New York, geeft 
De Ruiter toe. 

De onderste tien verdie
pingen gaan bestaan uit 
driehonderd huurapparte
menten en op de tiende tot 
de achttiende etage komen 
43 koopappartementen die 
variëren van zeventig tot 180 
vierkante meter, Om de ex
clusiviteit te -benadrukken, 
krijgen die een aparte en
tree. 

Daarboven liggen dan nog 
penthouses van tweehon
derd tot vierhonderd vier- · 
kante meter, en helemaal 
bovenop het 'superpent
house' met zwembad. "Het 
is dus verstandig om be
vriend te raken met de pent
housebewoner!", lacht De 

-Ruiter. 
De p.çij?;en worden later 

b.ekendgemaakt, maar "re
ken op zo'n 400.000 tot 3 
miljoen euro". Grote kans 
dus dat er zich een interna
tionale beroemdheid meldt. 
"Maar het zou extra leuk 
zijn als een ras-AIDsterdam
mer met zwemdiploma het 
'superpenthouse' koopt." 

Een impressie van het project State. 


