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M3H heeft een uitwerking gemaakt van het
stedenbouw¬kundig plan voor het voormailge
NS rangeerterrein aan de noordzijde van het NS
stations Amersfoort. Het station krijgt ook aan de
noordzijde een stationsplein waar zes bouwblokken
aan gepositioneerd worden. De grote verschillen
in schaal en maat van de nieuwe bebouwing aan
het station en de bestaande ‘arbeidersbuurt’ zijn
een belangrijk ontwerp-uitgangspunt. Naast het
vormgeven van de schaal¬sprongen zijn de diverse
aangrenzende stedelijke ruimten zoals stationsplein en stadsboulevard, de verschillende woningtypen, ontsluitings¬structuren en buitenruimten
aanleiding voor diffe¬rentiatie van de verschillende bouwblokken. Het ensemble bestaat uit zes
gebouwen met een variatie in ‘baksteenarchitectuur’.
De eerste fase bestaande uit drie bouwblokken aan
de oostzijde van de locatie is ook door ons architectonisch uitgewerkt. Het betreft een appartementengebouw ‘op de punt’ met twaalf woningen en
bedrijfsruimten op de begane grond, negen ééngezinswoningen aan de Soesterweg en tien stadsvilla’s
aan de Mondriaanlaan..
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Opdrachtgever: NS Vastgoed, Utrecht en Heilijgers
Projectontwikkeling, Amersfoort
Omschrijving: Appartementengebouw met 12
appartementen en bedrijfsruimten, 10 stadsvilla’s en
9 eengezinswoningen
Betrokkenen: Ontwikkelaar, gemeente, aannemer,
supervisor
Ontwerpteam: Tobias Bader, Jeroen Caderius van
Veen, Marco Henssen, Wouter Kroeze, Marc Reniers,
Machiel Spaan, Michel Woud
Stedenbouw: Rein Geurtsen stadsontwerp, Delft
Inrichting plein: DS landschapsarchitecten,
Amsterdam
Constructeur: Bartels Ingenieursbureau
Aannemer: Heilijgers Bouw
Bouwkosten: 960.000
Status: 1e Fase gerealiseerd, 2007
Functie: Wonen / Werken
Type: Nieuwbouw
Schaal: Bouwblok / Gebouw
Proces: Integraal
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Stationsplein 2, hoekgebouw. Plattegronden.
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Stationsplein 2, hoekgebouw. Op de begane grond bedrijfsruimtes en de felgekleure entree van de woningen.

Stationsplein 2, hoekgebouw. Het strakke raster van de ramen wordt verlevendigd door bijzonder mestelwerk met speklagen en tegelverband.
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Plattegronden De derde verdieping kan op verschillende manieren worden ingedeeld door de kopers, al dan niet met een dakterras.
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Stationsplein 3, stadsvilla’s. De vierlaagse woningen vormen een eenheid maar zijn door de ´zaagtand´ ook duidelijk individueel te herkennen.
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Stationsplein 1, eengezinshuizen. Plattegronden. De woningen konden optioneel kiezen voor een derde bouwlaag met dakterras.

Stationsplein 1, eengezinshuizen. Door de optionele derde bouwlaag is een levendig silhouet ontstaan.
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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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