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Uitganspunt voor het ontwerp van de ‘ripple’ zijn de 
beweging, het water en de vergezichten te midden 
de haven waarin de stad Amsterdam, ruimte voor 
stedelijke expansie heeft gevonden. Moermansk 300, 
een transparant gebouw, 5 verdiepingen hoog en naar 
ontwerp van MVSA, huisvest de creatieve voortrekkers in 
deze ontwikkeling. Fokkema & Partners werd uitgenodigd 
om een representatieve entree vorm te geven en heeft als 
onderdeel hiervan een uniek object ontworpen. 

In de betonnen ruwbouw van de entree zijn een tweetal 
vlakken als het ware los in het interieur geplaatst. Ze 
vormen de museale, helder witte basis waarop de ‘ripple’ 
tafel ten toon gesteld staat. De tafel bestaat uit een 
serie waterdruppels: bollen die op het punt staan met 
elkaar samen te vloeien. De materialisatie hiervan laat 
zich kenmerken door het contrast. Het onderste deel is 
gebold, gemaakt uit piepschuim met een coating die de 
constructie van stevigheid voorziet. Met de flock techniek 

is hier een vloeiende matte en slijtvaste afwerking op 
gezet. In contrast met deze warme, zachte afwerking, 
die alle licht absorbeert, is het vlakke topblad met een 
reflecterende pianolak behandeld. Beide afwerkingen 
zijn in het zwart uitgevoerd. Dit contrasteert weer met de 
kraakwitte vlakken tegen wand en vloer. 

Verstrooide reflecties van de rauwe omgeving en het 
weer buiten vallen in het oog. De top lijkt wel in beweging 
gebracht met de subtiele rimpeling van druppels op 
het oppervlak. De hoogteverschillen en het schijnbaar 
toevallige ritme van de rimpelingen in het water zorgen 
voor spanning. Tegelijk geven de mat zachte bollen 
een gevoel van aaibaarheid. Maar ook verstilling: een 
subtiele referentie juist naar de onderwaterwereld, waar 
de snelheid van buiten gedempt wordt. In deze ruimte is 
tijd voor ontmoeting en uitwisseling van kennis. Precies 
waar de gezamenlijke entree voor de creatieve bedrijven 
in het gebouw toe mag dienen.
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‘De ‘ripple’ heeft een 
enorme aantrekkingskracht: 

hoge aaibaarheid van de 
materialen wordt nog versterkt 

door de spanning in de 
spiegeling van het oppervlak, 
welke altijd in beweging lijkt.’ 
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‘De entree ontsluit verschillende creatieve bedrijven, onder meer op gebied van 
technologie, mobiliteit, design, architectuur en stedenbouw. De ripple geeft ze een 
gezamenlijke identiteit en een plek om elkaar te ontmoeten.’ 

De materialisering is het resultaat van technische  
uitdagingen en de fascinaties van de ontwerpers:

1. De vorm van de tafel is gefreesd uit  
piepschuim. Een coating verleent stevigheid.

2. Geïnspireerd op de speelgoedautootjes van een 
van de kindjes van de ontwerpers is op grotere 
schaal dezelfde flocktechniek toegepast om de 
onderkant van de tafel van een dof ogende, zacht 
aanvoelende en slijtvaste afwerking te voorzien.

3. Voor het topblad zijn de hoogteverschillen en 
schijnbaar toevallige verdeling van de rimpelingen 
bestudeerd en getekend waarna deze in een mdf 
plaat zijn gefreesd.

4. De enorme spiegeling in het vlakke topblad is 
verkregen door, zoals je een piano lakt, laag op 
laag te zetten en steeds opnieuw te schuren. 

Het resultaat is een museaal object waarbij de 
spiegelende afwerking de drijvende, enigszins 
vervreemdende bollen, op haar plek laat landen.

Ripple heeft een doorsnede van 4,5 bij 2,5 meter

Van fauteuil tot speelgoed, van water tot piano.  
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CLIENT

Moermansk 300 
 
PROJECT BRIEF

At Moermanskkade 300 our client 
wanted a distinctive lobby and meeting 
facility for a new multi-tenant building.
 
LOCATION

Moermanskkade 300,  
1013 BC Amsterdam

CORE & SHELL 

MVSA Architects

DEVELOPER 

G&S Vastgoed

CONSTRUCTION

B-M Interieurs
 

TIMELINE

July 2017 - October 2018

CONTACT

Fokkema & Partners Architecten.
Phoenixstraat 49B, 2611 AL Delft
015 2158281, pr@fokkema-partners.nl

PHOTOGRAPHY

Bram Vreugdenhil


