de Mokumer
10 huur- en 27 koop
woningen en een
parkeergarage
In opdracht van Ymere Ontwikkeling
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De Mokumer is een stadsvernieuwingsproject in
de 19e eeuwse Staatsliedenbuurt van Amsterdam.
Het gebouw wordt op alle schaalniveaus, van
stedenbouw tot plattegrond en detail, verankert in
de buurt. De materialisatie van de gevel sluit op een
geabstraheerde en hedendaagse manier aan bij de
architectuur van de 19e eeuwse gevels. Baksteen,
beton, staal en zink worden op verschillende
manieren ingezet. De raamdorpels en de betonnen
penanten op de hoek zijn door ontwerpster Baukje
Trenning ontworpen. Deze geven een passende
ambachtelijke verfijning aan de gevel. Er ontstaat een
interessante interferentie tussen oud en nieuw en
extra plastiek in de gevel. De plattegronden hebben
een kern met voorzieningen. De wanden om deze
kern zijn naar wens van de bewoners te plaatsen.
Met behulp van een maquette heeft iedere bewoner
zijn eigen indeling kunnen ‘ontwerpen’.

Opdrachtgever: Ymere
Omschrijving: 10 huur- en 27 koopwoningen en een
parkeergarage
Betrokkenen: Bewoners, corporatie, gemeente,
aannemer
Ontwerpteam: Tobias Bader, Jeroen Caderius van
Veen, Wouter Kroeze, Marc Reniers, Machiel Spaan,
Frank van der Wal, i.s.m. Marc Tuerlings (ontwerper
aansluitend blok)
Kunsttoepassing: Betonnen dorpels en penanten:
Baukje Trenning
Constructeur: Strackee
Aannemer: Teerenstra Bouw
Bouwkosten: 4.700.000
Status: Gerealiseerd, 2005
Functie: Wonen
Type: Nieuwbouw / Transformatie
Schaal: Gebouw / Bouwblok
Proces: Integraal
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Doorsnede en plattegronden

Er is veel aandacht besteed aan de entrees, brievenbussen en voordeuren zijn zorgvuldig gedetailleerd (links)
Aansluiting oud en nieuw, betonnen gevelfragment met afdruk van de oorspronkelijke gevel (rechts)
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Hoekwoning - GBO: 71m2

standaard ty

In de betondorpels onder de raamkozijnen zijn de namen van de eerste bewoners van de gesloopte bebouwing ingestort in het beton

Op de hoek is een afdruk van de oorspronkelijke bebouwing ingestort in het beton van de plint
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De dakkapel op de hoek met uitzicht over de 19e eeuwse buurt.

Achtergevel met goot op de 2e verdieping, inrichtingsmaquette voor de bewoners met verschillende verschillende woningindelingen
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Bewoners hebben allemaal hun eigen indeling van de plattegrond kunnen bepalen

M3H Architecten

Mokumer

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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