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In opdracht van particuliere opdrachtgever

M3H Architecten Villa Look te Amstelveen



Op een perceel van een voormalige school aan de 
burgemeester Haspellaan in Amstelveen zijn acht 
indivuduele kavels door de gemeente uitgegeven. 

Op een van de kavels heeft M3H een woonhuis 
ontworpen. De typologie van de woning dient aan 
te sluiten bij de bestaande woningen in de nabije 
omgeving.

De vrijstaande villa is een beige-wit bakstenen 
volume van twee verdiepingen met een grondvlak 
van vijftien bij vijftien meter. In dit volume zijn ‘gaten’ 
en ‘holtes’ gemaakt, ingetogen aan de straatzijde van 
de woning en meer sculpturaal aan de tuinzijde. 

Villa Look manifesteert zich namelijk aan de straat-
zijde als een bakstenen volume met lange horizontale 
raamopeningen met een luifel bij de entree. Aan 
de tuinzijde transformeert de woning naar een 
bakstenen raster van kolommen en balken. Het zijn 
buitenkamers die een overgangsruimte vormen 
tussen de woonkamer, de keuken en de tuin. Deze 
openingen zijn met houten latten bekleed en 
markeren de plekken waar de binnenwereld en de 
buitenwereld elkaar ontmoeten. 

Opdrachtgever: Particuliere opdrachtgever
Locatie: Amstelveen
Omschrijving: Woonhuis
Betrokkenen: Ontwikkelaar, aannemer, constructeur
Ontwerpteam: Jeroen Caderius van Veen, Wouter 
Kroeze, Marc Reniers
Aannemer: Koeleman Bouw
Status: Opgeleverd
Functie: Wonen
Type: Nieuwbouw
Schaal: Woning
Proces: Integraal
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situatie 1:1000

Woonhuis te Amstelveen

Definitief ontwerp max. bebouwingsoppervlak 295m2

bouwvlak 363m2
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GBO 169m2De woonkamer en keuken liggen overhoeks aan een royaal, overdekt terras waardoor er interessante ruimtelijke relaties ontstaan.
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De sculpturale tuinzijde

De ingetogen straatzijde
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Details

Close-up van de straatzijde



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 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
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