verborgen vrijpl a ats
he t funenhof a m s t er da m

In de dichtbebouwde Amsterdamse Czaar Peterbuurt realiseerde Arons & Gelauff
op een verscholen plaats een weldadige woonhof waar acht gezinnen zich altijd op
vakantie wanen dankzij de magistrale toepassing van NobelWood die binnen- en
buitenwereld gemoedelijk vervlecht.

foto: luuk kramer amsterdam
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Exploded view gevel.

tekeningen: arons en gelauff architecten amsterdam

De ‘gevelbekleding’ is circa 1,5 m diep.

foto’s: luuk kramer amsterdam

Artist’s impression woninginterieur.

Topgevel, luifel en schutting ineen.

Brede strategie Aan de architecten was de vraag: hoe
creëer je op zo’n kleine locatie (circa 50 x 40 m), omringd
door achterkanten, een aantrekkelijke woonomgeving?
Ze kozen een brede strategie. De eerste stap was goede
voorwaarden te scheppen. Dus maakten ze een hoofd-
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opzet waarbij het gevraagde volume, verdeeld over acht
woningen, een zeer compacte vorm kreeg die veel buitenruimte overlaat. Meteen ook betrokken ze het bureau
Hosper bij hun ontwerp, landschapsarchitecten met wie
ze vaker samenwerken. Hosper ontwierp de inrichting
van de hof, waardoor planten en versteende oppervlakten
nu meesterlijk met elkaar verweven zijn. Samen ook werd
19

een overleg opgestart, waardoor alle betrokkenen, inclu-
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sief de bewoners van het schoolgebouw, hecht bij het geheel werden betrokken.

Eldorado Op een zonnige julidag bezoeken we de hof
die zonder voorkennis niet te vinden is. Architect Floor
Arons wijst de weg: een steegje in de Blankenstraat in,
dan naast een grauwe loods een hek door. Het Funenhof
Het oude Nederlandse woord ‘huif’ heeft in Amsterdam

blijkt een eldorado. Peuters fietsen er onbekommerd

een nieuwe betekenis gekregen. Iedereen kent het als de

rond; op een bank tegen zijn huis luiert een jonge vader.

benaming voor de stoffen overkapping die van een open

Een vrouw loopt langs en groet de architect: ‘Het is fijn

kar een heus verrijdbaar huisje maakt. Ooit trokken hiermee horden volksverhuizers de prairies over. Het woord

o n h e r b e r g z a m e l o c at i e i n d e s ta d
‘huiven’ is nu echter toegepast op driedimensionale houten aanbouwsels die in de gloednieuwe Het Funenhof de

werd behaaglijk oord

voorgevels van acht woningen sieren. Hoewel ze niet van
doek zijn, noch zijn verankerd op één plaats, past de hun
toegedachte benaming wel. Ook zij brengen beschutting

hier, of we altijd op vakantie zijn.’ Arons kent alle hoofd-

waar anders te veel openheid zou heersen. Een onher-

bewoners en niet alleen door hun inspraak bij de hofin-

bergzame locatie in de stad werd zo een behaaglijk oord.

richting. Ze hebben ook, samen met hem, de indeling van
hun eigen huis bepaald. De afwisseling is groot. De hof

Gemêleerd deel Architecten Arons en Gelauff ont-

zelf wordt uitbundig gebruikt, als veilige en afsluitbare

wierpen de woningen en bedachten ook de naam ‘hui-

gemeenschappelijke tuin. Auto’s zijn geweerd: er is vol-

ven’. Hun bijzondere ontwerp werd ingegeven door de

doende plaats in een naburige parkeergarage. Fietsstallin-

lastige locatie: een achterafgelegen bedrijfsterrein in een

gen en bergingen zijn in een kelder ondergebracht.

gesloten blok, in de noordoosthoek van de Czaar Peterbuurt. Deze ooit armoedige volkswijk wordt sinds 2003

Extra expressie Acht woningen staan compact in de

stapsgewijs getransformeerd tot rijk gemêleerd deel van

noordoosthoek van de hof. Ze brengen natuur in de hof

de binnenstad. Dat is merkbaar aan waar nu Het Funenhof

dankzij het vele hout. Zoals bij een huifkar de huif de be-

staat: langs de westgrens ligt een oude school die al eer-

woonbaarheid bepaalt, zo doen dat in Het Funenhof de

der tot woningen was omgebouwd. Aan de oostkant is

orthogonale huiven. Vijf huizen staan in de lengterichting

sinds 2010-2013 het Funenpark; een vroeger bedrijfster-

van de hof, drie haaks daarop, alle drie lagen hoog. Maar

rein dat plaatsmaakte voor vrijstaande woongebouwen

hun grondvlak is slechts circa 4 m breed, bij 8 tot 12 m

in een parkachtig landschap. Ten tijde van de opdracht

diepte. Private buitenruimten zijn beperkt: alleen de rij

(2009) was hier, in lage loodsen van ooit een krokettenfa-

van vijf heeft balkons op eenhoog, met beloopbare glazen

briek, een mediabedrijf gevestigd. De eigenaren besloten

vloeren. De eigenlijke woninggevels zijn hard, want gro-

te verhuizen en hier woningen te bouwen. Zij benaderden

tendeels van glas. De ‘huiven’ compenseren het gebrek

Arons en Gelauff en gingen samenwerken met aannemer

aan eigen tuinen en balkons volkomen. Ook vormen ze

Vink Bouw die berekende hoeveel woningbouw minimaal

een overgangsgebied tussen huis en hof: niet binnen,

2

nodig was: 900 m .

maar ook niet helemaal buiten. De ruimte is imposant:

■
■
■

Vijf huizen staan in de lengterichting van de hof, drie haaks daarop: een zeer compacte vorm die veel buitenruimte overlaat.

foto’s: luuk kramer amsterdam

Zoals bij een huifkar de huif de bewoonbaarheid bepaalt, zo doen dat in Het Funenhof de orthogonale huiven.

even hoog en breed als de huizen, circa 1,5 m diep. Al is de

Meer variaties In het project als geheel zijn meer vari-

vorm van zo’n huif vrij complex. Deze volgt niet exact de

aties te ontdekken. Zoals bij de hoekwoning, dwars op het

contouren van een gevelvlak, maar voegt er veeleer een

rijtje van vijf. Het regelwerk van de huif zet zich hier voort

extra laag aan toe. Die eigen vorm geeft extra expressie:

als open gevel over een zijmuur (kalkzandsteen). Bij de

hij is topgevel, luifel en schutting ineen.

huiven is de h.o.h.-afstand van de balken 152 mm (4 x 38

voor NobelWood, een product van Foreco Dalfsen. Arons

de dichte achtergevels en de zijmuren van de erkers. In de

had dit opgemerkt bij de Fiep Westendorpschool in Am-

zijmuur van de hoekwoning zitten ook nog ramen; bij

sterdam Nieuw-West (2012), waar het dient als open ge-

twee daarvan eisten de overburen dat er een hekwerk

vel (zie Het Houtblad 3/2013); het ontwerp is van Paul de

voor werd geplaatst. Het regelwerk is hier maximaal open

Ruiter. Daarvoor leent het zich uitstekend: het is onder-

(h.o.h. 304 mm ofwel 8 x 38 mm) en dat contrasteert me-

houdsvrij, vormvast en vallend in houdbaarheidsklasse 1.

teen mooi met het hekje rond de fietsenkelder waar het

Snelgroeiend radiata pine is tot in de kern verduurzaamd

regelwerk de kleinste maten heeft: 38 x 55 mm (h.o.h. 38

door het onder hoge druk met biohars uit suikerrietsten-

mm).

gels te impregneren. Voor Het Funenhof was het perfect;
tegen ongelijkmatige vergrijzing is het alleen met een

Afwijkende vorm Wat de huiven teweegbrengen, er-

voorvergrijzer behandeld. Foreco Houtconstructies uit

vaar je natuurlijk vooral op tuinniveau, tussen het hout-

Noordeloos leverde alle hout en werd al in een vroeg sta-

werk. De meest gekoesterde plaats is naast de voordeur.

dium bij de detaillering en uitwerking betrokken. Het ver-

Daar vormt elke huif onderaan een horizontaal vlak dat

zorgde tevens de montage. Die hechte samenwerking

met een dubbele hoeveelheid balken is uitgevoerd om

loont: de huiven staan er prachtig bij, strak gemonteerd,

extra stevigheid te suggereren. Dat is opgepikt: iedereen

steevast met stalen verbindingsmiddelen die waar moge-

gebruikt het inmiddels als bank, gezien het bonte scala

lijk zijn ingelaten. Stalen consoles verankeren de huiven

kussens. Daarnaast is er de voordeur. Die kreeg, zoals pas-

aan de betonnen verdiepingsvloeren, aan de onderkant

send bij een hof, de vorm van openslaande glazen tuin-

hangen ze los van de grond.

deuren. De huif vormt daaromheen een extra kader, en
geeft de ingang cachet. Al is er een uitzondering. Bij het

Heuse omlijstingen Directeur KlaasJan Swager van

uiterste hoekhuis, naast het Funenpark, heeft de houten

Foreco noemt het project zeer bijzonder: ‘Niet alleen

lijst een afwijkende vorm. Zij omkadert niet de hele voor-

vanwege de hoeveelheid toegepast hout (20 kuub), maar

deur, de parkzijde bleef open. Zo is er extra uitzicht op het

vooral vanwege de gekozen dimensies.’ Voor open gevels

Funenpark. Achter een afsluitbaar hek, maar de werking

worden inderdaad slechts zelden zulke stevige regels toe-

is onmiskenbaar. Hier glipt het park de hof in, hier ont-

gepast. Ter vergelijking: bij de Fiep Westendorp-school

moet de hof het park. •

meten de balken 38 x 38 mm, hier 38 x 68 mm en deels
zelfs 38 x 240 mm. Hoewel de huiven allemaal ongeveer

hilde de haan

hetzelfde zijn, valt er veel aan te zien. Zo bestaan de zijkanten steeds uit een open regelwerk van zes kloeke balken (38 x 68 mm), waarvan de brede kant parallel loopt

CO2-VOETAFDRUK

aan het gevelvlak. Ze vormen zo open rasters, haaks op de

In dit project is 20 m3 kuub radiata pine (Nobelwood)

gevels, die elke windbelasting aankunnen. En ze zijn ex-

gebruikt. Dit betekent een CO2-vastlegging van 12.514

pressief, vooral doordat als voorste laag geen balken zijn

kg. Het compenseert de uitlaatgassen van een mid-

gebruikt maar echte planken (38 x 240 mm). Die zorgen

denklassenauto over 105.160 km of het jaarlijks elek-

dat de huiven aan de voorkant van de huizen heuse omlijs-

tragebruik van 13 huishoudens.

tingen vormen.
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h.o.h. 76 mm (2 x 38 mm). Precies datzelfde is gedaan bij
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mm) maar hier, bij die zijgevel, zit het hout dichter opeen:

Hechte samenwerking Als houtproduct is gekozen

