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De “Rugged Elm” tafel staat in een museaal entree op 
Moermansk 400, in het hart van de voormalige Houthavens in 
Amsterdam. De uitzonderlijk verfijnde uitstraling refereert met 
een knipoog aan de ruige houten stammen die ooit in de havens 
dreven. Zo is de tafel een verbinder geworden tussen historie, 
producteigenschappen en state-of-the-art parametrisch design.

Om podium te geven aan de tafel is er gebruik gemaakt van 
heldere witte vlakken die scherp contrasteren met de robuuste 
uitstraling van de Rugged Elm. De tafel is nu een populaire 
ontmoetingsplek voor de verschillende creatieve bedrijven, 
die in het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw (Moermansk 400) 
gehuisvest zijn.

Het 3D uitgefreesde hout is parametrisch ontworpen om de 
natuurlijke vormen van verweerd hout na te bootsen. Het is 
weliswaar gemaakt maar door de materiaal eigenschappen 
van het iepenhout niet volledig gecontroleerd. 

De noesten, nerven en kleine scheurtjes in het hout geven juist 
extra karakter. De spanning tussen de controle en de spontaniteit 
maken dit een uniek object.
 
De stammen worden gedragen door drie glazen flenzen. Om 
de referentie naar de drijvende stammen te versterken is tussen 
de houten delen een smalle, terugliggende, spiegelende strook 
aangebracht. Deze zorgt op subtiele wijze dat de houten delen 
visueel los van elkaar ‘drijven’. 
 
De Rugged Elm is een statement. Door het gebruik van state-
of-the-art 3D freestechnieken, parametrisch computergestuurd 
design en vervreemdende detaillering is uniek object gemaakt. 
Het object is verankerd in zijn omgeving door historische 
referentie aan de houthavens. Deze combinatie resulteert in 
een tafel die de grens opzoekt tussen een kunstobject en een 
functioneel ontwerp.
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CLIENT

Moermansk 400 
 
PROJECT BRIEF

At Moermanskkade 400 our client 
wanted a distinctive lobby and meeting 
facility for a new multi-tenant building.
 
LOCATION

Moermanskkade 400, 1013 BC  
Amsterdam
 

TIMELINE

September 2018 - August 2019

DEVELOPER 
UBS 
 
CONSTRUCTION 
Gielissen Interiors

PHOTOGRAPHY

Bram Vreugdenhil

CONTACT

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


