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Eetbaar is een buurtkeuken met daar bovenop een
productiekas voor voedsel. Er wordt eten opgediend
dat ter plaatse is geproduceerd en wat je kunt
zien groeien in de kas. Het eten van locaal geteeld
hoogwaardig en smaakvol voedsel is een duurzaam
alternatief voor het grootschalig importeren van
voedsel uit anonieme en verre landen. Eetbaar
verkleint de foodmiles tot enkele meters! Eetbaar heeft
ook een sociale functie voor de buurt. Er worden
kookcursussen gegeven voor en door de buurt en er
zijn in de keuken en de kas werkervaringsplaatsen
voor jongeren uit de buurt. Het lokaal en gezamenlijk
verbouwen van voedsel zorgt voor gemeenschappelijkheid, binding en sociale interactie binnen de
buurt. SPIN farmers (Small Plot Intensive Farming)
en buurtbewoners kunnen groenten in de eigen tuin
verbouwen en leveren aan de keuken. In Eetbaar
worden kennis en ervaring uitgewisseld en een dag
in de week is er een kleine lokale voedselmarkt.
In de kas worden groeten en vis gekweekt met het
zogenaamde aquaponics systeem (aquaculture en
hydroponics) waarbij de afvalstoffen van de visteelt
worden gebruikt voor bemesting van de planten.
Groenteteelt en visteelt worden combineerd tot een
gesloten voedsekringloop waarbij optimaal gebruik
wordt gemaakt van ruimte en daglicht. De kas
is overdag open en transparant en s’avonds een
lantaarn in de buurt. Het gebouw laat zijn functie
nadrukkelijk zien en nodigt uit tot bezoek en gebruik.
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1 In de productiekas vindt gecombineerde groente- en visteelt plaats

  
door middel van aquaponics. De uitwerpselen van de vissen dienen
als voedingsstoffen voor de planten. Het water wordt gezuiverd door
bacteriën. De foodmiles worden gereduceerd tot enkele meters.
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 2 Het
hemelwater van de dakvlakken wordt opgevangen in een verzameltank en gebruikt voor de vissen en planten.
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3 Met een composttoilet wordt het gedroogde substraat gebruikt voor
de bemesting. In onze uitwerpselen zitten waardevolle nutriënten,
het is zonde om deze zomaar weg te gooien. Op deze manier wordt
de voedselkringloop nog verder gesloten.



aanzicht zuid - edisonstraat

  

   

 

 

2e + 3e verdieping - productiekas

  

doorsnede noord-zuid

4 Zon
keuke
behul
wordt
opsla
Met p

voorz

  



   

  
1e verdieping - productiekas en terras

4 Zonne-energie en warmte uit de kas wordt gebruikt om de buurtkeuken en een aantal naastgelegen woningen te verwarmen. De met
behulp van solar tubes en warmtewisselaars opgevangen warmte
wordt opgeslagen in de bodem door middel van een warmte koude
Eetbaar
opslag systeem (wko) systeem.
Eetbaar is een buurtkeuken met een
productiekas voor voedsel. Er wordt eten opgediend dat ter plaatse
Met photo voltaïsche panelen wordt de buurtkeuken van elektriciteit
is geproduceerd en wat je kunt zien
groeien in de kas. Eetbaar maakt de voedselketen zichtbaar en
voorzien.
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sloten voedselkringloop en maakt optimaal gebruik van ruimte en daglicht. De groenten worden geteeld
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Plattegronden en principe schema’s van de werking van de kas (van boven naar beneden): voedselprocutie, hemelwatersysteem, compostering afvalstoffen,
energieneutraal verwarmingssysteem, SPIN farming, buurtkeuken
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Perspectiefschets van het restaurant op de begane grond met vide en trap naar de kas op de verdiepingen
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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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