
! ! Furore - blok A
! ! Amsterdam

	 	 Het stedenbouwkundig plan voor WG-Oost van Jo Crepain 
neemt op natuurlijke wijze zijn plaats in binnen de structuur van 
de stad doordat het goed aansluit bij de bebouwing aan de 1e 
Constantijn Huygensstraat die bestaat uit gesloten bouwblokken. 

  De drie gebouwen die het voormalige Jan Swammerdam Instituut 
vervangen lijken óók gesloten bouwblokken, maar vertonen 
daarnaast kenmerken van autonome gebouwen en zelfs van 
strokenbouw. De schaal van de 25 m hoge gebouwen sluit aan bij 
de bebouwing op WG-Midden, waaronder diverse paviljoens van 
het voormalige Wilhelmina Gasthuis.

Omdat blok A aansluit op de bestaande, 
laat19e eeuwse, bebouwing aan de 2e 
Helmersstraat, is het bouwvolume ter 
plaatse verfijnd. Het streven naar een 
goede inpassing van het gebouw in zijn 
omgeving is tevens aanleiding geweest om 
een ontwerp te maken dat op diverse 
manieren geïnterpreteerd kan worden. De 
voor meerdere uitleg vatbare onderdelen 
benadrukken de verschillende kwaliteiten 
van het stedenbouwkundig plan en dragen 
er toe bij dat het forse bouwblok 
opgenomen wordt in de kleinschaliger 
structuur van zijn directe omgeving.
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  De 'solide' 5 meter hoge plint is uitgevoerd in helder glas en grof 
gefigureerd smeltglas. In deze glazen plint geven kleurige 
aluminium kozijnen toegang tot de commerciële ruimten en de 
werkwoningen. De toegang tot de entreehal is uitgevoerd in rvs. 
Ter hoogte van de 1e verdieping transformeert de glazen plint in 
een balustrade ten behoeve van Franse balkons waardoor de 
relatie tussen de appartementen en de straat versterkt wordt.

	

De beide bouwdelen worden in functioneel 
en architectonisch opzicht met elkaar 
verbonden door de loopbruggen en een 
15 meter hoge glazen scherm, dat de 
gevels aan het binnenterrein voor het 
verkeersgeluid afschermt.

De bakstenen gevels van de twee 
bouwdelen worden gekenmerkt door een 
ritme van verticale gevelopeningen en 
gaten in de hoge dakranden. Dit ritme 
wordt verrijkt door accenten in de vorm 
van grote ‘bloemkozijnen’. De grote ramen 
in deze kozijnen worden beschermd tegen 
verkeerslawaai door verschuifbare 
glasplaten die in het zelfde vlak liggen als 
het metselwerk. De compositie van 
gevelopeningen manifesteert zich 
overhoeks anders dan frontaal, hetgeen 
bijdraagt aan een levendig gevelbeeld.

! ! !
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Het gebouw huisvest op de begane grond 
4 commerciële ruimten en 3 werk-
woningen. Daarboven bevinden zich 7 
verdiepingen met 21 koop- en 22 sociale 
huurwoningen. De huur- en koopwoningen 
zijn niet geclusterd, maar door het gebouw 
verspreid. Onder Furore is een 
parkeergarage met 2 niveaus gerealiseerd.

De koopwoningen hebben een 
gebruiksoppervlak van tussen de 103 en 
188 m² en zijn dusdanig ontworpen dat ze 
op meerdere manieren ingedeeld kunnen 
worden: met 2 of 3, en in enkele gevallen 
desgewenst met 4 slaapkamers.

De huurwoningen hebben een 
gebruiksoppervlak van tussen de 51 en 68 
m². De huurwoningen aan de galerijen 
kunnen in de toekomst eventueel 
samengevoegd worden tot één grote 
woning.Deze ingreep is bij 2 
huurwoningen op de 3e verdieping al 
gerealiseerd ten behoeve van een 
‘rolstoelwoning’.

De 4 commerciële ruimten hebben een 
bruto vloeroppervlak van tussen de 113 en 
197 m².

De ruim 23 meter diepe en 3,55 meter 
hoge werkwoningen op de begane 
grond hebben hun entree aan het pleintje 
tussen de blokken A en B.
De overige appartementen worden 
ontsloten door middel van trappen en 
twee liften in het hoofdtrappenhuis in 
bouwdeel A2.
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  Het hoofdtrappenhuis vormt vanaf niveau -2 tot en met de 6e 
verdieping één ruimte en ontvangt van veel kanten daglicht. Zelfs 
de bewoners die in de kelder op niveau -2 hun auto parkeren 
bereiken daardoor op plezierige wijze hun appartement.

	 	 De woningen op de 1e verdieping worden ontsloten vanaf de 
ruime terrassen waar die woningen over beschikken. Op de 2e 
tot en met 5e verdieping takt het hoofdtrappenhuis aan op 
loopbruggen die de appartementen in bouwdeel A1 ontsluiten, en 
galerijen die de appartementen in bouwdeel A2 ontsluiten. De 
loopbruggen zijn plaatselijk breed zodat ze door de aangrenzende 
woningen als buitenruimte gebruikt kunnen worden.

De galerijen daarentegen zijn smal 
gehouden om zo veel mogelijk daglicht in 
de woningen toe te laten.
Het ruime penthouse op bouwdeel A1 
heeft een woonkamer met een vrije hoogte 
van 3 meter en beschikt over een terras 
op de 5e verdieping en een ‘wintertuin’ op 
het dak.
Het toegestane bouwvolume maakte het 
mogelijk om op de 6e verdieping op 
bouwdeel A2 drie maisonnettes te 
realiseren. Deze eengezinswoningen 
worden ontsloten via een beschutte galerij 
en beschikken aan de zuidzijde alle over 
een dakterras dat door de hoge dakrand 
van het hoofdvolume een beschut en 
intiem karakter heeft. De bewoners van 
deze woningen hebben een prachtig 
uitzicht over stadsdeel Oud-West en over 
de rest van de stad.
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	 	 Furore-blok A
	 	 Eerste Constantijn Huygensstraat 40-64 | Amsterdam

  Woongebouw met 4 commerciële ruimten, 22 sociale 
huurwoningen en 24 koopwoningen

	 	 03.2002
	 opdrachtgever	 Stadgenoot  www.stadgenoot.nl
	 projectontwikkelaar	 Kristal projectontwikkeling
	 ontwerp	 Kruunenberg Van der Erve Architecten, Amsterdam www.2xU.nl
	 medewerkers	 Esther Edelmann, Margriet van Amersfoort, Moritz Bernoully, 

Peter Nagtzaam, Wanda de Vries, Unger Beerends 	
	 stedenbouwkundige en supervisor	 Jo Crepain Architect nv, Antwerpen www.crepainbinst.be
	 adviseur constructie	 DHV Bouw en Industrie, Den Haag 

www.royalhaskoningdhv.com	
	 adviseur bouwfysica	 Cauberg-Huygen, Amsterdam www.chri.nl
	 adviseur installaties	 Linssen, Amsterdam www.ibl.nl
	 adviseur infrastructuur en terrein	 Advin West bv, Hoofddorp www.advin.nl
	 adviseur bouwkosten	 Inbo, Woudenberg www.inbo.com
	 bouwtoezicht	 Centraal Bureau Bouwtoezicht, Arnhem  www.cbbarnhem.nl
	 hoofdaannemer	 Ballast Nedam Bouw Midden, Nieuwegein
	 	 www.ballast-nedam.nl
	 installaties	 Klimax Installatiebedrijven, 's-Hertogenbosch www.klimax.nl
	 staalconstructies	 Sonnastaal Eindhoven BV
	 metselwerkondersteuningen	 Bouwelement bv, Uden www.bouwelement.nl
	 prefab beton	 Waco Lingen Beton, Bergen op Zoom www.wacolingen.nl
	 aluminium kozijnen	 Hermeta Metaalwaren bv, Asperen www.hermeta.nl
	 stalen hekwerken	 EeStairs Nederland bv, Barneveld www.eestairs.com
	 leverancier beglazing onderbouw	 SSGS Sas, Sas van Gent B.V. www.saint-gobain.com
	 geluidwerende glasgevel	 Scheuten Absoluut Glastechniek www.scheuten.com
	 liften	 Mitsubishi Elevator Europe www.mitsubishi-elevator.nl
	 start bouw	 Start bouw kelder mei 2006
	 opgeleverd	 3e kwartaal 2008
	 	 Genomineerd voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2009 
 foto’s Luuk Kramer ©, Amsterdam www.luukkramer.nl
	 fotoalbum	 http://flic.kr/s/aHsjyECug5
	 publicatie	 http://issuu.com	

	 	 Kengetallen exclusief kelder
 bebouwd oppervlakte 1224 m²
 bruto-vloeroppervlakte 6128 m²
 bruto inhoud 19.370 m³
	 aantal sociale huurwoningen	 22 stuks, waaronder 1 rolstoelwoning
 gebruiksoppervlakte huurwoningen 1324 m²
	 aantal koopwoningen	 24 stuks, waaronder 3 werkwoningen
 gebruiksoppervlakte koopwoningen 2939 m²
 aantal commerciële ruimten 4 stuks
 bruto vloeroppervlak commerciële ruimten 586 m²
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