HUIS M&M
PROGRAMMA →
Woning en atelier
LOCATIE →
Funenpark Amsterdam 220
1018 AK Amsterdam
OPDRACHTGEVER →
Armand Mevis / Maureen Mooren
OPPERVLAKTE →

225 m2

GEREALISEERD →

2017

ONTWERP →
NEXT architects + Claudia Linders
FOTOGRAFIE →
Ossip van Duivenbode

Aan de rand van het Funenpark in Amsterdam maakt een oud,
industrieel complex plaats voor een bijzondere atelierwoning op
steenworp afstand van het centrum. De woning laat zien hoe de
specifieke eigenschappen van de plek als basis kunnen dienen voor
een uniek ontwerp waarbij de relatie tussen park, gebouw en
interieur centraal staat.
Huis M&M is een woning van 30 meter lang, 9 meter hoog en
slechts 5 meter diep. Via een patio achter een groot gouden hek op
een opvallende grafische gevel, komt men de open woning binnen.
Het bestaat uit een woongedeelte en een atelier, gescheiden door
een patio. Zowel de woning als het atelier zijn georganiseerd rondom
een houten kern. In de woning omvat de kern de meer intieme
ruimtes en de faciliteiten: de berging, badkamer, keuken en een
verborgen tussenverdieping waar de bewoners zich terug kunnen
trekken. De leefruimtes vormen een continue ruimte rondom de
houten kernen.

↑ ZICHTLIJNEN
De gelaagdheid en opbouw uit schil en kernen, wordt benadrukt
door lange zichtlijnen door de gehele lengte van de woning en naar
de buitenruimte. Deze lange zichtassen zorgen voor openheid in het
interieur en een soepele verbinding tussen binnen- en buitenruimtes,
tussen interieur en gebouw.

GELAAGDHEID

De kracht van deze woning zit in het spanningsveld
tussen enerzijds de continue, vrije en open leefruimte
rondom de houten kernen en anderzijds de besloten
en geborgen plekken daarbinnen. De woning heeft een
sterke gelaagdheid van publiek naar privaat, van open
naar gesloten. Via de schil dat wordt gevormd door de
gevel, gaat het publieke karakter van het Funenpark over
in de meer besloten ruimtes en tenslotte in de geborgen
plekken in de houten kernen. Openingen op strategische
plekken verbinden de verschillende zones van de woning
en zorgen af en toe voor een verrassend perspectief.
De patio is ingezet als buffer tussen het woon- en het
werkgedeelte van de woning en geeft daarmee een
antwoord op de wens van de opdrachtgevers om hun
werkplek nabij te hebben en tegelijkertijd afstand te
kunnen nemen van het werk.
CONTINUITEIT EN EENHEID

De gelaagdheid en opbouw uit schil en kernen, wordt
benadrukt door lange zichtlijnen door de gehele lengte
van de woning en naar de buitenruimte. Deze lange
zichtassen zorgen voor openheid in het interieur en een
soepele verbinding tussen binnen- en buitenruimtes,
tussen interieur en gebouw.
Ook bij de kernen, zorgen doorzichten voor verbinding
tussen de ruimtes. Openingen in de houten volumes
verbinden op strategische posities besloten ruimtes met het
open leefgebied en brengen daglicht tot diep in de kern.
Er is gekozen om een kleurvlak aan te brengen op de
houten kernen. Visueel zorgt dit voor een doorbreking van
de hoogte van de woning: 9 meter. Het gebruik van hout
zorgt verder voor een warm, comfortabele uitstraling.

GRAFISCHE GEVEL

De stoere gevelmaterialen verwijzen naar de voormalige
functie van het pand waarbij interieur en exterieur elkaar
versterken. De strakke lijnen en het gouden hekwerk
benadrukken de langwerpige vorm die in het interieur
van de woning ook al met de zichtassen naar voren komt.
Met het hekwerk kan de patio afgescheiden worden van
het publieke park. De enorme maat van de gevel en het
hekwerk reageert op de landschappelijke dimensie van
het Funenpark.
Op deze manier ontstaat een unieke woning die op verschillende manieren gelaagd is. Enerzijds de gelaagdheid
tussen park, gebouw en interieur; anderzijds de gelaagdheid in het interieur zelf: met een schil, daarbinnen de
leefruimtes en de houten kernen. Zichtlijnen en openingen zorgen voor een soepele en harmonieuze verbinding
tussen alle verschillende lagen en onderdelen.

↑ KLEURVLAKKEN
Er is gekozen om een kleurvlak aan te brengen op de houten kernen.
Visueel zorgt dit voor een doorbreking van de hoogte van de woning.

↑ BEGANE GROND

↑ 1STE VERDIEPING

↑ 2DE VERDIEPING

↑ DAK

↑ HERGEBRUIK MATERIALEN

De industriële spanten zijn hergebruikt en
geven het interieur een stoere uitstraling.

↑ DOORSNEDE HUIS M&M

