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Lommerrijk wonen in een houten boshuis.
In Schuttersbosch aan de bos- en heiderijke zuidrand
van Eindhoven bouwde Philips in 1953 meer dan
tweehonderdvijftig eenlaagse woningen. Deze houten
systeemwoningen werden bewoond door starters en
gezinnen. Kinderen speelden buiten en er was een
goed buurtleven. Nu, ruim zestig jaar later, staat
een deel van de woningen er nog steeds, maar lijken
ze afgedaan. Niets is minder waar! Met aandacht
voor dit cultureel erfgoed en met landschappelijk en
architectonisch besef transformeren wij de woningen
tot ingetogen boshuisjes die recht doen aan de
lommerrijke plek. Door een duurzame restauratie en
een uitgekiend pakket van mogelijke uitbreidingen
maken we de boshuisjes opnieuw geschikt voor
starters en gezinnen. Een geheel nieuwe woning
met dit bouwpakket op een vrij liggend kavel kan
natuurlijk ook. Dit initiatief is een gezamenlijk project
van twee samenwerkende architectenbureaus. M3H
Architecten en Bureau Jochem Heijmans hebben hier
de krachten gebundeld.
Robert Wiering maakte een korte documentaire van
het project: Nieuw leven in Schuttersbosch. Deze is te
zien op Vimeo.
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Opdrachtgever: Initiatief M3H & Bureau Jochem
Heijmans
Omschrijving: Vernieuwingsplan voor 253 woningen
Betrokkenen: Bewoners, corporatie, gemeente,
Ontwerpteam: Ashkan Hashemkhani, Machiel
Spaan, Bureau Jochem Heijmans
Status: Initiatieffase
Functie: Wonen
Type: Nieuwbouw / Renovatie / Transformatie
Schaal: Gebouw / Buurt/ Interieur
Proces: Initiërend
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Alle Opties
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Schoorsteen

Renovatie
Gehele bestaande Belgische woning
bvo 66m2
Directe bouwkosten € 70.000,-
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PV cellen
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Dakkapel

Woninguitbreiding
Bouwpakket hout
bvo 13m2
Directe bouwkosten € 20.000,-
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Module Patio
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Bouwpakket hout
bvo 25m2
Directe bouwkosten € 35.000,-
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Module 2
C
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Module 1

Woninguitbreiding

Patio
Wooncomfort
bvo 25m2
Directe bouwkosten € 14.000,-
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Transformatie
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Dakkapel
Bouwpakket hout
bvo 9m2
Directe bouwkosten € 8.000,-
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Huidige situatie
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Woningverduurzaming
Opp. 30m2 / 3.500 kWh
Directe bouwkosten € 8.000,-

G:

Schoorsteen
Wooncomfort
Directe bouwkosten € 3.000,-
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Achtergevel met diverse uitbreidingsmogelijkheden, boven de bestaande achtergevel
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M3H is een architectenbureau in Amsterdam. We zijn
gevestigd in de Smaragd, een door ons ontworpen
gebouw tegenover het Muiderpoort Station.
Sinds 1995 werken we met een team van zo’n tien
ontwerpers aan de stedelijke omgeving.
M3H werkt samen
We werken nooit alleen. We gaan uit van een creatieve
samenwerking met opdrachtgevers, bewoners,
gebruikers, adviseurs, bouwers en andere betrokkenen. Samen geven we vorm aan het proces.
M3H onderzoekt
Voor M3H begint iedere opdracht met onderzoek.
We plaatsen het project in de sociale, fysieke en
historische context. Daar voegen we onze praktische
en theoretische kennis aan toe. En we laten onze
ervaring spreken. Zo verzamelen we alle ingredienten die nodig zijn voor een goed ontwerp of een
gedegen advies.
M3H bouwt
Maken en bouwen staat bij ons voorop. Onze
ingrepen zijn precies en hoogwaardig met innovatieve oplossingen in alle facetten. Vakmanschap en
ambacht zijn onze basis. Een goede leefomgeving is
het resultaat.
M3H maakt
We werken aan projecten op alle schaalniveaus.
Onze projecten zijn als een maatpak ontworpen en
gemaakt. Ze zijn ongewoon gewoon, en laten zich pas
in tweede instantie goed zien. Ze zijn lang houdbaar
en daarom duurzaam.
M3H leert
We zien ons vak als een voortdurende oefening.
Daarom werken we graag aan prijsvragen en steken
we veel energie in onderzoek. We delen onze kennis
en onze visie vaak en uitgebreid met anderen, zoals in
het onderwijs en adviescommissies.
M3H Architecten
Tweede Atjehstraat 2A
1094 LE Amsterdam
T 020 6257733
E m3h@m3h.nl
www.m3h.nl
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