
Furore - blok A



Smeltglas

De onderste vijf meter van de straatgevel is geheel 

uitgevoerd in glas. Deze beglazing bestaat voor een 

belangrijk deel uit grof gefigureerd 'smeltglas'. De 

toepassing van dit soort glas in geïsoleerde uitvoerig is 

een wereldprimeur.

Als een ludieke waarschuwing voor de gevolgen van de 

opwarming van de aarde is voor de figuratie van het 

glas een gestileerde afbeelding van de zee gebruikt, die 

overigens dan nog lang niet leeg gevist lijkt!



De bouwvolumen van de drie 

gebouwen waaruit Furore bestaat 

refereren aan gesloten bouwblokken, 

maar vertonen daarnaast kenmerken 

van autonome gebouwen en zelfs 

van strokenbouw. Deze 

dubbelzinnigheid heeft de 

ontwerpers van ‘blok A’ geholpen 

een fors gebouw te ontwerpen dat 

goed aansluit bij de kleine schaal 

van zijn bestaande omgeving.

Het 5 meter hoge basement verwijst 

naar de typologie van een autonoom 

gebouw en oogt daarom solide, 

maar is verfijnd uitgevoerd in helder 

glas en grof gefigureerd smeltglas. 

Op de 1e verdieping fungeert deze 

plint als een balustrade voor Franse 

balkons van de achterliggende 

woningen, waardoor vooral 

's-avonds de relatie met de straat 

versterkt wordt. De beide 

bouwdelen op het basement lijken 

stroken, maar worden in functioneel 

en architectonisch opzicht innig met 

elkaar verbonden door loopbruggen 

en een glazen geluidsscherm. De 

bakstenen gevels van de twee 

bouwdelen worden gekenmerkt door 

een ritme van verticale gevel-

openingen en gaten in de hoge 

dakranden. Dit ritme wordt verrijkt 

door accenten in de vorm van 

‘bloemkozijnen’ met grote ramen die 

tegen verkeerslawaai beschermd 

worden door verschuifbare 

glasplaten die in het zelfde vlak 

liggen als het metselwerk. De 

compositie van gevelopeningen 

manifesteert zich overhoeks anders 

dan frontaal, wat bijdraagt aan een 

levendig gevelbeeld.

‘Amsterdam-binnen-de-ring’ is 

verrijkt is met een bijzonder gebouw 

dat mooi aansluit bij de omringende 

19e eeuwse architectuur en in feite 

toch ook een forse galerij-flat is.
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Blok A

Furore - blok A huisvest op de 

begane grond 4 commerciële 

ruimten en 3 werkwoningen. 

Daarboven bevinden zich 7 

verdiepingen met koop- en sociale 

huurwoningen, welke niet geclusterd 

zijn, maar verspreid zijn door het 

gebouw. Onder de 3 gebouwen die 

deel uitmaken van Furore is een 

parkeergarage met 2 niveaus 

gerealiseerd.

Het lichte hoofdtrappenhuis vormt 

vanaf niveau -2 tot en met de 6e 

verdieping één ruimte. De 

appartementen op de 1e verdieping 

worden ontsloten vanaf de ruime 

terrassen waar die woningen over 

beschikken. De overige woningen 

worden ontsloten middels de 

bovengenoemde loopbruggen c.q. 

de galerijen aan de noordgevel.
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