
Interieur Woonhuizen
In opdracht van diverse particuliere opdrachtgevers

M3H Architecten Interieur Woonhuizen



M3H heeft diverse verbouwingen en woninginrich-
tingen voor particuliere opdrachtgevers begeleid en 
gerealiseerd. Daarbij zijn er twee belangrijke vertrek-
punten. Enerzijds zijn er de behoeften en wensen 
van de opdrachtgever en anderzijds zijn er de 
ruimtelijke en bouwkundige gegevenheden van het 
bestaande gebouw. Uit de behoeften en wensen van 
de opdrachtgever worden de essentiële woonwensen 
gedestilleerd en vertaald naar een goed ruimtelijk 
programma. Hierbij is het van belang ook rekening 
te houden met eventuele (verborgen) toekomstige 
veranderende woonwensen. Vervolgens wordt het 
ruimtelijke programma vertaald naar een ontwerp 
waarbij de ontwerpbeslissingen steeds weer worden 
teruggekoppeld naar de opdrachtgever.
Bij het aanpassen van een bestaande woning ligt de 
nadruk op het optimaal benutten van de context. De 
ruimere context van de situatie en de omgeving: de 
bezonning, het uitzicht, het contact met de straat, 
de buitenruimtes. En de context van de bestaande 
ruimtelijke, architectonische en bouwkundige kwali-
teiten, de sfeer en de materialisatie van het bestaande 
gebouw. Daarbij worden de bestaande kwaliteiten 
niet letterlijk herhaald maar geabstraheerd en op een 
eigentijdse manier vertaald. Door het gebruiken van 
tegenstellingen kunnen bestaande kwaliteiten worden 
benadrukt.

Door deze manier van werken ontstaat een op maat 
gemaakte woning die als een maakpak past bij de 
opdrachtgever en die recht doet aan het bestaande 
gebouw en de context.

Ontwerpteam: Jeroen Caderius van Veen, Wouter 
Kroeze, Marc Reniers, Machiel Spaan, Koosjan van 
der Velden 
Omschrijving; Interieur verbouwingen 
Opdrachtgever: Diverse particuliere opdrachtgevers 
Functie: Wonen
Type: Renovatie
Schaal: Interieur
Proces: Integraal

Badkamer, Interieur van Nispenstraat, Arnhem
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Badkamer, Interieur woonhuis, Amsterdam

Detail badkamerwand en douche. Het onbehandelde eikenhout ruikt lekker als het nat wordt en voelt warm en natuurlijk aan.
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Boekenkast, Interieur Profzolder, De Bilt     Woonkamer en keuken, Interieur woonboot, Utrecht

Kastenwand tussen slaapkamers en kleedruimten, Interieur woonhuis, Amsterdam
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M3H Architecten Interieur Woonhuizen

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 betrok-
kenen. 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 ingredi-
enten 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 innova-
tieve 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.
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