
156 157

KENK ARCHITECTEN

w
w

w
.kenkarchitecten.nl

KENK architects has become familiar with sustainable housing projects, 
which nestle in the urban fabric with a striking naturalness. They combine 
the optimal living experience for individual users with beautiful, carefully 
designed public spaces that invite you to meet them. 
With an international team of designers, architects and partner advisors, 
KENK creates characteristic, contemporary buildings where people want 
to live, because they offer both inside and outside space for various living 
styles, while maintaining unity in design and a monumental appearance to 
the city or the surrounding landscape. They are made for the long term, us-
ing natural materials such as brick and wood and attention to sustainability 
at all levels. 
KENK stands in the socially engaged tradition of Dutch housing construc-
tion and builds high quality homes for all types of residents. In addition, the 
firm has extensive experience with a wide range of other tasks and projects, 
from urban planning to interior design, from non-residential construction to 
re-use, both at home and abroad.

KENK architecten is bekend geworden met duurzame woningbouwpro-
jecten, die zich met een opvallende vanzelfsprekendheid nestelen in het 
stedelijk weefsel. Ze koppelen de optimale woonervaring voor individuele 
gebruikers aan mooie, zorgvuldig vormgegeven publieke ruimtes, die uitno-
digen tot ontmoeten. 
Met een internationaal team van ontwerpers, bouwkundigen en partnerad-
viseurs maakt KENK karakteristieke, eigentijdse gebouwen waar mensen 
willen wonen, omdat ze zowel binnen als ruimte bieden aan diverse woon-
stijlen, met behoud van eenheid in het ontwerp en een monumentale uit-
straling naar de stad of het omliggende landschap. Ze zijn gemaakt voor de 
lange duur, met gebruik van natuurlijke materialen zoals baksteen en hout 
en aandacht voor duurzaamheid op alle niveaus. 
KENK staat in de sociaal betrokken traditie van de Nederlandse woning-
bouw en bouwt woningen van hoge kwaliteit voor alle soorten bewoners. 
Daarnaast heeft het bureau ruime ervaring met een breed scala aan andere 
opgaven en projecten, van stedenbouw tot interieur, van utiliteitsbouw tot 
hergebruik, in binnen- en buitenland.
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The xavier residential tower is located in the heart of amster-
dam’s Zuidas business district. In Lot 4, the 27-storey tower 
together with two 7-storey urban villas form a U-shaped block 
with an opening to the south. at ground level this creates a 
unique small scale and a very pleasant living environment. 
The flexibly divisible houses are becoming increasingly larger 
towards the top, varying from 60 m2 to a 315 m2 penthouse. The 
stacking of housing types has been made readable in the fa-
cade by continuous balconies all around. This gives the tower a 
special articulation and a recognizable, iconic appearance.
The repetitive windows, the expressive balconies and the grey-
simplified brick give Xavier a refined yet sturdy, metropolitan 
look. The building emphatically demands its place among the 
office buildings and still distinguishes itself as a real residential 
building.

De woontoren xavier staat in het hart van de amsterdamse za-
kenwijk de Zuidas. In Kavel 4 vormt de 27 verdiepingen hoge 
toren samen met twee urban villa’s van 7 verdiepingen een U-
vormig blok met een opening op het zuiden. Op het maaiveld 
ontstaat zo unieke kleinschaligheid en een bijzonder prettige 
woonomgeving. 
De flexibel indeelbare woningen worden naar boven toe steeds 
groter, variërend van 60 m2 tot een 315 m2 groot penthouse. 
De stapeling van woningtypes is in de gevel leesbaar gemaakt 
door rondom doorlopende balkonbanden. Hierdoor krijgt de 
toren een bijzondere geleding en een herkenbare, iconische 
uitstraling.
Door de repeterende ramen, de expressieve balkons en de 
grijsgenuanceerde baksteen heeft Xavier een verfijnde en toch 
stoere, grootstedelijke uitstraling. Het gebouw eist nadrukkelijk 
zijn plaats op tussen de kantoorgebouwen en onderscheidt zich 
toch als een echt woongebouw.
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