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House of Architects maakt gebouwen en plekken met karakter waar mensen blij mee zijn en 

zich mee identificeren. Ontwerpt en analyseert tot de essentie van het ontwerp is bereikt; 

alleen dan ontstaat rust en (on)bewuste vanzelfsprekendheid.

Onderzoekt – letterlijk – met de voeten in de klei, maakt prototypes, modellen, maquettes en 

bouwmaterialen. Is daarbij precies in het kiezen van kleuren, materialen en de uitvoering van 

bouwkundige details; dit bepaalt of de architectonische ambitie gerealiseerd wordt. Maakt een 

ontwerp met toegevoegde waarde voor de plek, haar omgeving en de opdrachtgever. Acht de 

persoonlijke relatie met de opdrachtgever en architect het startpunt voor de samenwerking. Is 

pas tevreden bij een onverwacht, specifiek en tijdloos ontwerp.

Urban Echoes is een architectuur- en designbureau gevestigd in Amsterdam met een 

technische en poëtische benadering. Onze inspiratie komt vanuit het ongewone. Wij zoeken 

naar verborgen lagen door de context en de vraag van de gebruiker te onderzoeken, door 

‘rethinking’ en ‘researching’, door plezier te hebben in ontwerpen en door de geschiedenis 

van onze projecten te onderzoeken. Hiermee creëren  we originele, innovatieve en kleurrijke 

concepten en zijn wij in staat unieke ruimtelijke mogelijkheden en tijdloze interventies te 

verwezenlijken in realistische ontwerpen. 

Urban Echoes houdt zich bezig met een breed spectrum van complexe uitdagingen, op zoek 

naar het volgende niveau in ontwerp en architectuur. Ons werk varieert van privé tot publieke 

ruimtes; van achitectuur tot het ontwerpen van producten en plekken; van interventies in 

bestaande gebouwen tot aan het ontwerp en de bouw van de geheel nieuwe ruimtes en 

bouwwerken. Wij streven naar gebouwen met gelaagdheid, waar de gebruiker en de context 

het uitgangspunt zijn.

In 2019 is Urban Echoes genomineerd als 1 van 9 bureaus geselecteerd voor het Next Step 

Program voor opkomend ontwerptalent in de architectuur.

Projectarchitecten: Geurt Holdijk (House of Architects) en Jolijn Valk (Urban Echoes)

Team:    Jesse Mommers, Alvaro Laanen Baca,  Narda Beunders, Martijn  

   Beemsterboer, Joop Steenkamp

Adres:   Urban Echoes: Westerdok 780, 1013 BV Amsterdam

   House of Architects: KNSM-laan 293, 1019 LE Amsterdam

Contactgegevens:  hello@urbanechoes.nl/ 020 3374139

   geurt@houseofarchitects.nl/ 020 2357402
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Stedenbouwkundig plan van Moke Architecten, rechts vooraan Gebouw  3



Zuiderheide is een zorgcomplex in Hilversum uit de jaren ‘80, dat volledig wordt vernieuwd. 

Het ambitieuze stedenbouwkundig plan van Moke bestaat uit vijf woongebouwen in een 

landschapsplan van Lubbers/ Hosper. 

In 2012 is by Bali (een maatschap tussen House of Architects, Urban Echoes en Jurrian 

Knijtijzer) geselecteerd voor gebouw 3, een woongebouw met kinderdagverblijf in de plint. 

Gebouw 3 staat op de hoek van het stedenbouwkundig plot en heeft daarmee een zeer 

prominente plek aan de rotonde. Het volume van het gebouw is op verschillende plekken 

gesneden om de woningen optimaal op de zon en binnenterrein te oriënteren en om het 

volume een architectonisch accent op de hoek te geven. Daardoor is een dynamisch en 

prominent gebouw ontstaan.

Het gebouw sluit aan op drie verschillende niveaus. Aan de noordzijde sluit het aan op de 

Diependaalselaan en aan de zuidzijde op het verhoogde binnendek met daaronder parkeren.

Door de begane grond in het midden van het gebouw van noord tot zuid door te breken, 

verbinden we met het gebouw deze drie niveaus. 

Wij hebben de centrale hal en het binnnenterrein met een loopbrug verbonden en daarmee een 

dubbelhoge entree gecreëerd. Zo wordt het gebouw niet meer ingesloten door het aansluitende 

dek, maar is het op een luchtige wijze verbonden met het landschap. 

Vanwege het zeer bepekte bouwbudget hebben we rigoreuze beslissingen (ten tijde van de 

uitvoering) moeten nemen. We hebben voor de meest goedkope standaard rode baksteen 

gekozen met juist veel aandacht voor de verwerking. Door onderzoek en zelf proefmuurtjes te 

metselen hebben we, in de huidige snelle bouwcultuur, kunnen realiseren dat dit bijzondere 

metselwerk tot stand is gekomen.

De rode baksteen met bijzonder dikke lichte voeg geeft een zachte en herkenbare gevel.

PROJECT ZUIDERHEIDE - GEBOUW 3

Locatie

Hilversum, NL

Opdrachtgever

Dudok Wonen

Jaar 

2016 - 2018/19

Programma

Woongebouw met 

kinderdagopvang

Oppervlakte 

3500 m2

Status

Opgeleverd

 

Architect

House of Archi-

tects + 

Urban Echoes + 

Jurrian Knijtijzer

Aannemer

Hegeman, Nijverdal
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