Stellinghof
Woonbuurtje in
Vijfhuizen
In opdracht van Ymere Ontwikkeling
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In het ontwerp wordt op een hedendaagse wijze een
nieuw “gehucht” in de polder gemaakt dat aansluit
bij de bestaande dorpse karakteristiek en zowel
stedenbouwkundig als architectonisch een overgang
vormt tussen het oude dorpse Vijfhuizen en de nieuwe
moderne wijk Stellinghof. De woningen liggen
als losse gebouwen in een groen veld met zoveel
mogelijk doorzicht tussen de huizen. Het noordelijke
gebouw staat aan het dorpspark op de overgang van
oud en nieuw Vijfhuizen. Aan het dorpshart heeft
het formeel ogende gebouw de uitstraling van hét
dorpshuis. De negen abstract gedetailleerde huizen
met grote ramen, gemetselde schoorstenen en een
breed gemetseld boeiboord zijn door hun verkaveling
en materialisering zowel individuele gebouwen als
onderdeel van het gehucht. Industrieel ontwerper
Peter van der Jagt heeft spaciaal voor het gebouw
aan het dorpshart een klok ontworpen. Het stijgen en
dalen van de liften in twee appartementengebouwen
in de ingepolderde Haarlemmermeer hebben Rozalie
Hirs geïnspireerd tot het schrijven van ‘liftgedichten’.
Op iedere verdieping is op de glazen liftdeuren een
tekstfragment in het glas gestraald. Zowel omhoog
als omlaag bewegend vormen deze fragmenten een
gedicht.
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Opdrachtgever: Ymere Ontwikkeling
Omschrijving: Stedenbouwkundig en Architectonisch
ontwerp 10 twee-onder-een-kapwoningen (vrije
sector), 4 rijwoningen (middeldure koop), 12 appartementen (sociale huur), 14 appartementen (vrije
sector)
Betrokkenen: Prijsvraag, bewoners, particulier,
corporatie, gemeente, aannemer, supervisie
Ontwerpteam: Tobias Bader, Hans Hammink, Ianthe
Mantingh, Marc Reniers, Machiel Spaan
Ontwerp openbare ruimte: HOSPER
Kunstproject: Dorpsklok toren, Peter van der Jagt
Liftgedichten: Rosalie Hirs
Constructeur: Pieters Bouwtechniek
Aannemer: Heddes Bouw
Bouwkosten: 4.200.000
Status: Gerealiseerd, 2007
Functie: Wonen / Werken
Type: Nieuwbouw
Schaal: Gebouw / Ensemble / Buurt
Proces: Integraal
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Plattegronden appartementengebouw (koop), begane grond (links),
verdieping
(midden) en 2e verdieping (rechts)
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Entree en entreehal van het appartementengebouw
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Plattegronden eengezinswoningen, dure koop (links) en middendure koop (rechts)

Watergang tussen de woningen met terrassen aan het water met op de achtergrond een van de twee bruggen van M3H
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5m

Appartementegbouw (huur) met de karakteristieke liftuitbouww ter plaatste van de entree en expressieve balkons op de kop

De grondgebonden en gestapelede woningen vormen samen een buurtje. Beide bruggen zijn door M3H ontworpen.
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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
Contactpersoon:
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