Alex Drost,
architect bij FIER architecten

‘Eenvoud is vaak
ontzettend
krachtig’
Architect Alex Drost van FIER architecten koos er bij het ontwerp van de woningen
van Mijn Noord voor niet zijn eigen statement te maken, maar dienstbaar te zijn aan
het karakter van de wijk. Dat karakter is stads en energiek, maar ook rustig en groen.
Die balans is helemaal van deze tijd.

“Mijn Noord is de derde fase in een groter
geheel: het vitaliseren van een oudere
stadswijk. Daarbij werd een deel van de
oude portiekflats vervangen door zogeheten
‘grondgebonden’ woningen met een tuin, met
een deel koopwoningen.

‘Mijn Noord is gebaseerd op
een goed stedenbouwkundig
plan, met een duidelijke
gedachte: een wijk met een
mooie mix van bewoners en
een grote betrokkenheid’
Aan de buitenkant vind je de stad en aan de
binnenkant vind je groen. Beide zijn aantrekkelijk; de energie van het stadse en de rust die
over je komt als je naar binnen keert.”

“Mijn Noord is gebaseerd op een goed
stedenbouwkundig plan, met een duidelijke
gedachte. Het streven is een wijk met een
mooie mix van bewoners en een grote betrokkenheid. In Amsterdam-Noord is die eenheid
in een buurt heel belangrijk. Daarbinnen wil
je niet het gevoel geven dat er verschillende
wijken of buurtjes zijn. Als je het juiste midden
vindt tussen kleinschalig en massaal, komt
dat de leefomgeving ten goede.”
“Het is verleidelijk om als architect overal
je eigen signatuur achter te laten, steeds te
zoeken naar je eigen creatieve onderscheid,
maar dat leidt vaak tot een rommelig beeld.
Eenvoud is vaak ontzettend krachtig. In
overleg met de gemeente hebben we
besloten om onze woningen precies gelijk te
maken aan de woningen die in een eerdere
fase waren gebouwd. Die keuze voor rust
en repeterende vormen past precies bij het
karakter van deze nieuwe wijk.”

