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In de afgelopen tien jaar heeft de Wenslauerstraat 
in de Amsterdamse Bellamybuurt een gedaante-
verwisseling ondergaan. In een samenwerking van 
Stadsdeel West, woningcorporatie Stadgenoot en 
verschillende particulieren, architecten en kleine 
ontwikkelaars zijn tientallen woningen gereno-
veerd en meer dan tien oude woningen gesloopt 
en vervangen door nieuwbouw. De Bellamybuurt 
is een buurt waar van oudsher wonen en werken 
gemengd voorkomen en waar een grote diversiteit 
aan gebouwen voorkomt. In 2011 heeft M3H al een 
woning gerestaureerd en een nieuw ‘stalen’ huisje 
gebouwd. Nu zijn er weer vijf door M3H ontworpen 
woningen opgeleverd: twee eengezinswoningen met 
tuin en drie kleine appartementen.
Het ensemble bestaat uit drie houten huisjes 
en is zorgvuldig ingepast in het profiel van de 
Wenslauerstraat. De huisjes zijn abstract gedetail-
leerd en hebben een sculpturale en eigenzinnige 
uitstraling gekregen die prima past bij de diversiteit 
in de Wenslauerstraat. De gevels en de schuine 
dakvlakken zijn bekleed met onbehandeld fsc 
gekeurd Sucupira Amarela. 

Opdrachtgevers: Sticks & Stones Developments BV 
Omschrijving: Vernieuwing van 5 woningen, 
nieuwbouw 
Betrokkenen: Prijsvraag, particulier, bewoners, 
corporatie, gemeente, aannemer
Ontwerpteam: Tobias Bader, Wouter Kroeze, Marc 
Reniers, Machiel Spaan
Constructeur: TenTij Bouwadviesbureau
Aannemer: Structure Building
Bouwkosten: 660.000
Status: Gerealiseerd, 2013
Functie: Wonen 
Type: Nieuwbouw
Schaal: Gebouw
Proces: Integraal

Situatie
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De drie panden vormen samen een sculpturaal houten volume
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lattegronden en doorsneden eengezinswoningen (links) en appartementen (rechts)













































Fragment dakkapel

Fragment entree eengezinswoning
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Het nieuwe gebouw voegt zich naadloos in de omgeving, de dakhoogtes van de belendende gebouwen worden opgepakt.

Achterkant met links de drie gestapelde woningen met de patio op de begane grond en rechts de twee eengezinswoningen met tuin.
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Interieur van de begane grondwoning van nr. 69. Woonkamer met patio.
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Interieur van de begane grondwoning van nr. 69. De badkamer en keuken zijn door middel van schuifwanden af te sluiten. De woning is ingericht door de 
bewoners Paul Boereboom en Pim Veulings.
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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 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.

M3H Architecten
Tweede Atjehstraat 2A
1094 LE Amsterdam

T 020 6257733
E m3h@m3h.nl
www.m3h.nl

Contactpersoon: 


