Het gebouw Fenice is gesitueerd aan de

Bijlmerdreef tegenover het winkelcentrum.
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meer als geheel is de Bijlmerdreef getransformeerd tot een stedelijke boulevard met

De kamvormige structuur van woontorens

flankerende bebouwing. De stedenbouw-

herbergt een groot aantal verschillende

kundige en typologische eenduidigheid is

woningtypes. De woningen zijn zoveel mo-

doorbroken, veel galerijflats zijn gesloopt

gelijk ontsloten via ruime portieken aan de

en hebben plaats gemaakt voor grond-

dreefzijde. Galerijen zijn zoveel mogelijk

gebonden woningen, vaak gecombineerd

vermeden. De bebouwing in de zijstraten

met werkfuncties. Ook de auto is weer te-

vormt een overgang naar de herenhuizen

rug in de straat.

aan de Claus van Amsbergstraat. Het voetgangersniveau is levendig vormgegeven

In het stedenbouwkundig plan van Rein

met zoveel mogelijk voordeuren. De woon-

Geurtsen voor de F-buurt is de dreef ter

functies liggen aan de straatzijde en blinde

plaatse van het winkelcentrum niet ver-

gevelvlakken ontbreken. Veel aandacht is

laagd om plaats te kunnen bieden aan een

besteed aan de inrichting van het binnen-

openbare parkeergarage.

terrein. Een gemeenschappelijk terras en

Tegen deze garage zijn twee gesloten

veel groen zorgen voor een aangename en

bouwblokken ontworpen, gescheiden door

uitnodigende sfeer. De bedrijfsruimtes aan

een hellend plein. Het derde blok, een

de dreef kunnen worden onderverdeeld in

woontoren, is separaat uitgewerkt. Het

eenheden van 70 m2 en zijn te koppelen

plein met zijn woud van kolommen vormt

aan de er boven gelegen woningen. Het

een focuspunt in de buurt en creëert een

parkeren vindt plaats onder de blok aan de

geleidelijke overgang tussen de Bijlmer-

dreefzijde.

markt en de woonbuurt aan weerszijden
van de verhoogde dreef. Het gesloten

De gebouwen zijn van rood metselwerk,

bouwblok forceert een breuk met de aan-

hetgeen aansluit bij de nieuwe bebouwing

wezige open verkavelingstructuur en her-

aan de Bijlmerdreef. Een subtiel spel van

introduceert een duidelijke grens tussen

witte aluminium kaders rondom de kozij-

het openbaar en privé. Hierdoor ontstaan

nen in combinatie met verschillende neg-

duidelijke, overzichtelijke en daardoor

gedieptes zorgt voor een levendig

veilige openbare ruimten.

gevelbeeld.
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