Heesterveld 1:500
Ontwikkelingsvisie voor
een onderscheidende
woonomgeving
In opdracht van NAI -Ymere
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Voor het duidelijk begrensde en samenhangende
gebied tussen de Karspeldreef , het Bijlmerpark, de
A9/Gaasperdammerweg en de spoor/metrodijk
heeft M3H een ontwikkelingsvisie gemaakt. Er zijn
twee zones te onderscheiden: De relatief smalle
strook tussen Karspeldreef en Bullewijkpad is een
zone met gemengde, bijzondere functies: kleinschalige bedrijvigheid, parkeergarages, kinderopvang en scholen. In deze zone wordt op de kop,
bij het metrostation, een nieuw ‘multifunctie’-gebouw
voorgesteld dat nog meer activiteit brengt aan de
langzaamverkeersroute van het Bijlmerpark naar het
metrostation.
Het gebied tussen het Bullewijkpad en de A9, van de
spoor/metrodijk tot het Bijlmerpark wordt getransformeerd tot een ‘water-woon-wijk’. Het bestaande
water en groen wordt omgevormd en uitgebreid
tot een ‘eilandenrijk’ waarop laagbouw eengezinswoningen staan dat naadloos aansluit op het
nieuwe Bijlmerpark. Binnen de ‘lappendeken’
van de Bijlmer ontstaat op deze wijze een onderscheidend deelgebied met een woonomgeving met
een duurzame hoge kwaliteit en een concurrerend
woningaanbod.
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Opdrachtgever: Prijsvraag Ymere/NAi, Betrokkenen
prijsvraag: corporatie, gemeente
Locatie: Heesterveld, Amsterdam Z-O
Omschrijving: Ontwikkelingvisie Heesterveld voor
38 rijwoningen (sociale huur), 20 twee-onder-eenkapwoningen (middeldure koop), 25 vrijstaande
woningen (vrije sector)
Ontwerpteam: Tobias Bader, Marc Reniers, Michel
Woud i.s.m.Saline Verhoeven (landschaparchitect)
Adviseurs: SmitsRinsma (groenvoorziening/terreininrichting) , W. Hulst (constructeur)
Status: 2e prijs NAI-Ymere 1:500 prijsvraag 2007
Functie: Wonen/werken
Type: Transformatie
Schaal: Gebouw/Buurt
Proces: Initiërend/Onderzoekend

Fragment 1:500, kleinschalig eilandenrijk met waterwonen tussen de honingraatflats
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Stapsgewijze gebiedsontwikkeling uitgaande van de bestaande situatie en ondergrond:
duurzaamheid, fasering, tecniche uitvoering, natuurontwikkeling en recreatie, ontwikkeling woonenclaves
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Matrix woningtypes; plattegronden en doorsnedes van ‘drive in’ dijkwoningen en waterwoningen
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Kleinschalig waterwonen tussen de honingraatflats

Boulevard met woonwerk cascogebouw

Drive-in dijkwoning (vlnr) basis, optie 2, optie 3 en optie 6

Detail plattegrond en doorsnede van ontsluitingsdijk met waterwoningen (links) ‘drive in’ dijkwoningen(rechts)
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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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