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Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid



Verbouwing herenhuis in Amsterdam-Zuid

Vanwege diverse verbouwingen door de jaren heen ontbrak het in dit prachtige 
herenhuis uit 1903 in de buurt van het Vondelpark aan een heldere entreeruimte die 
in balans is met de kwaliteit van het huis als geheel. Een rommelige entree met jaren’ 
80 spiltrap werd door ons getransformeerd als een welkomstruimte welke de zeer 
dynamische en omvangrijke etage goed kan verbinden. De nieuwe gebogen stalen 
trap die pontificaal in het midden aan de wand van de entree is situeert is de drijvende 
kracht van de ruimte. 

Deze entree is hiernaast ook het middenpunt van het huis. Hier wordt men op een 
logische en ruimtelijke manier naar de werkkamer, de kinderkamer, de badkamer en de 
slaapkamers begeleid. De schuifdeuren transformeren de ruimte of als gesloten entree 
of als verbinding van de kamers aan de tuin en aan de straat.

Ook op de eerste etage is de oorspronkelijke ruimtelijke structuur van voor- en 
achterkamer verdwenen en door de aanbouw in de tuin is een bijzondere driedeling 
en rare plafondverspringingen aanwezig. Door deze onlogische transformatie heeft 
dit statige en historische pand zonder deze statigheid te kort te doen een bijzondere 
openheid en dynamiek. Dit karakter maakt dit nogal traditionele herenhuis zeer fris en 
modern. Daarom wilden wij deze openheid en verrassende differentiatie van hoogtes 
nog versterken door een nieuw open keukenelement, de afgeronde trapbalustrade en 
het plaatsen van de meubels. 

Na deze verbouwing is in het pand als geheel een nieuwe eenheid gecreëerd met de 
allure van een typische villa rondom het Vondelpark en de moderniteit van openheid en 
dynamisme.



Parterre bestaandParterre oorspronkelijk

De oorspronkelijke opzet uit 1903 is grotendeels verdwenen na verbouwingen in 
de jaren 80. Door een nieuwe spiltrap is een  welkomstruimte gecreëerd die de 
zeer dynamische en omvangrijke etage met hernieuwde voor- en achterkamer 
goed kan verbinden. 

Parterre nieuw

transformatie parterre



1e verdieping bestaand1e verdieping oorspronkelijk 1e verdieping nieuw

Vanwege eerdere verbindingen van ruimtes en een uibouw troffen wij verschillende plafondhoogtes 
aan. Zonder de statigheid tekort te doen is er toch een bijzondere openheid en dynamiek aanwezig. 
Dit karakter maakt dit nogal traditionele herenhuis zeer fris en modern. Daarom wilden wij deze 
openheid en verrassende differentiatie van hoogtes nog versterken door een nieuw keukenelement, de 
afgerond trapbalustrade en het plaatsen van de meubels. 

transformatie 1e verdieping



Vanwege diverse verbouwingen door de 
jaren heen ontbrak het in dit prachtige 
herenhuis uit 1903 in de buurt van het 
Vondelpark aan een heldere entreeruimte 
die in balans is met de kwaliteit van het 
huis als geheel. 

Een rommelige entree met jaren’ 80 
spiltrap werd door ons getransformeerd 
als een welkomstruimte welke de zeer 
dynamische en omvangrijke etage goed 
kan verbinden. 

rommelige bestaande situatie



De nieuwe gebogen stalen trap die 
pontificaal in het midden aan de wand van 
de entree is situeert is de drijvende kracht 
van de ruimte. 

Deze entree is hiernaast ook het 
middenpunt van het huis. Hier wordt men 
op een logische en ruimtelijke manier 
naar de werkkamer, de kinderkamer, de 
badkamer en de slaapkamers begeleid.

een nieuwe gebogen trap





Op de eerste etage is de oorspronkelijke ruimtelijke 
structuur van voor- en achterkamer verdwenen en door de 
aanbouw in de tuin is een bijzondere driedeling en rare 
plafondverspringingen aanwezig. 

trap als middelpunt

De nieuwe gebogen stalen trap die pontificaal in het 
midden aan de wand van de entree is situeert is de 
drijvende kracht van de ruimte. 

Door deze onlogische transformatie heeft dit statige en 
historische pand zonder deze statigheid te kort te doen een 
bijzondere openheid en dynamiek. 

Dit karakter maakt dit nogal traditionele herenhuis zeer fris 
en modern. Wij hebben deze openheid en verrassende 
differentiatie van hoogtes nog versterkt door een nieuw 
open keukenelement, de afgeronde trapbalustrade en het 
plaatsen van de meubels. 



open keukenelement



badkamer





Kenmerkend aan het werk van moriko kira architect is de variatie in schaal, 
programma en locatie, zoals een luxe villa op een berg in Japan, woningbouw
op IJburg of in Deventer, verbouwing van een monumentaal gebouw tot museum in 
Leiden, interieur van een restaurant met Michelinster in Amsterdam. Onze kracht is 
dat wij in deze wisselende opgaven op verschillende wijze als architect optreden en 
heldere en bijzondere architectonische antwoorden geven.

Bij de kleine en exclusieve projecten beheersen wij de uitwerking van architectuur
tot in het uiterste detail. Tegelijkertijd treden wij op als betrouwbare partij bij grotere 
en complexe projecten om samen met alle betrokkenen een goed proces en een 
hoge kwaliteit van de architectuur te realiseren. Wij hebben ervaring met het omgaan 
met hoogwaardige monumenten. Naast in diverse steden in Nederland werken wij in 
België, Engeland en Japan. Kortom: een breed spectrum van ervaring en kennis.

Uitgaande van de steeds wisselende opgaven maken wij steeds herkenbare en 
bijzondere architectuur. Sterke en heldere verbindingen tussen binnen en buiten, 
tussen publiek en privé en tussen verschillende ruimtes en de bijzondere beheersing 
van materialen en details is de eigenschap van onze architectuuruitdrukking.
Het is ons plezier en ook onze kracht om op deze manier met alle verschillende
onderwerpen als architect bezig te zijn. Omdat wij hiermee ons perspectief en onze 
visie verbreden, en wij ons keer op keer laten inspireren door nieuwe uitdagingen.
CV Moriko Kira

Moriko Kira is geboren in Tokio in 1965 en rondde in 1990 een studie architectuur
af aan de Waseda Universiteit in Tokio. In 1989 studeerde ze twee jaar architectuur 
aan de TU Delft, met een beurs van het ministerie van Onderwijs. In 1995 kreeg 
Moriko Kira de basisprijs toegekend van de Prix de Rome. In 1996 richtte ze haar 
eigen bureau op in Amsterdam en van 1998 tot 2003 heeft ze als architect gewerkt 
voor de Rijksgebouwendienst in Den Haag.
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