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Dit onderzoek is onderdeel van mijn afstudeerproject aan 

de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit bouwkunde, 

afstudeerrichting architectuur. Hiervoor neem ik deel aan het 

atelier ‘Revisiting the urban renewal areas of the 70’s and 80’s in 

Amsterdam’, met begeleiding van Gijs Wallis de Vries, Marieke van 

Rooij en M3H architecten. 

Met dit onderzoek wil ik de aandacht vestigen op de hedendaagse 

positie van inspraakarchitectuur. In de jaren zeventig was dit een 

veelbesproken onderwerp. Vandaag de dag gaat er wederom 

aandacht uit naar een bepaalde mate van invloed van bewoners 

in hun woonomgeving. Er zijn verschillende mensen actief in het 

opzetten van bottom-up initiatieven, die als basis kunnen dienen voor 

een nieuwe visie op de inspraakarchitectuur uit de jaren zeventig. Het 

onderzoek bestaat uit twee hoofdonderdelen: inspraakarchitectuur in 

de jaren zeventig (hoofdstuk 1, 2 en 3) en de hedendaagse positie van 

inspraakarchitectuur (hoofdstuk 4). Ook is het onderzoek gebruikt bij 

het maken van een woningontwerp in de Jordaan.

De algemene onderzoeksvraag is: Hoe kan er met lokale 

bewonersmotieven architectuur gemaakt worden? (bottom-up 

architectuur/ inspraakarchitectuur/ ontwerpen vanuit de bron)

1. Welke inspraak en invloed hadden bewoners in de jaren 70 en 

80 op hun woonomgeving?

2. Welke inspraak en invloed hebben bewoners vandaag de dag?

3. Hoe kan bewonersinspraak toegepast worden? Oftewel hoe 

kunnen de lokale bewonersmotieven van de Jordaan(bewoners) 

van tegenwoordig, zoals bewonersidentiteit, verhalen en de 

heersende sfeer, vertaald worden naar de architectuur van een 

nieuw woonblok?

De volgende onderdelen behoren tot dit afstudeeronderzoek:

DEEL 1 Scriptie: invloed van bewoners op de architectuur

DEEL 2a Huis voor Adelina 

DEEL 2b Huis voor Laurie Roos 

DEEL 2c Huis voor Macarena

DEEL 2d Huis voor Paulo

DEEL 2e Huis voor Sjoerd

V
O

O
R

W
O

O
R

D



.

16
  

32  IN
H

O
U

D



.

39  

1 4  MACARENA
15  REFERENT IES  JORDAAN
24  OVER IGE  REFERENT IES
26  BEWONERSSPEC IF I EKE 
 ELEMENTEN

30  ESSENT IETEKEN ING
3 1  MAQUETTE
34  S I TUAT IE
36  PLATTEGRONDEN
4 1  DOORSNEDES
43 GEVELS
45 DETA I LS
46  3D

       
PERSONA  EN  INSP IRAT I E

           
HET  HU IS        

       
I NLE ID ING

       
VOORWOORD



.

IN
LE

ID
IN

G

Een thema dat in de jaren tachtig gaande was, was inspraak. 

Enerzijds waren er architecten die zich gingen verdiepen in methodes 

om toekomstige gebruikers van hun gebouwen te betrekken bij het 

ontwerpproces, anderzijds waren er in die jaren sociologen die zich 

uitlieten over sociale processen en de invloed ervan op de fysieke 

ruimte. Het onderscheid tussen het sociale proces en de fysieke 

ruimte kan worden gezien als een basis voor de inspraakarchitectuur. 

Er kunnen verschillende gradaties van bewonersinvloeden worden 

onderscheiden. Zo kan de invloed van bewoners worden bestempeld 

als een volledige zeggenschap vanuit de bewoners, het kan worden 

gezien als de participatie van bewoners in het ontwerpproces of 

de invloed van bewoners kan door de architect worden onderkend 

middels observaties. Deze laatste vorm noemde Giancarlo de Carlo 

ook wel indirecte participatie. Of deze vormen van inspraak hebben 

geleid tot een architectuur waar iedereen tevreden mee is verschillen 

de meningen. Wel staat vast dat het sociale proces werd gebruikt 

bij het ontwerpen van de woningen. Een onderwerp dat vandaag de 

dag weer actueel lijkt te zijn. Er zijn namelijk verschillende mensen 

actief in het opzetten van bottom-up initiatieven, die als basis kunnen 

dienen voor een nieuwe visie op de inspraakarchitectuur uit de jaren 

zeventig en tachtig. 

 Het thema inspraak heb ik her overzien op een locatie die 

in de stadsvernieuwingsjaren is aangepakt. Rondom de Rozenstraat 

in de Jordaan heeft in de jaren 80 stadsvernieuwing plaatsgevonden, 

naar ontwerp van Cees Nagelkerke. Op deze locatie werd het 

clusterprincipe gehanteerd, waarbij verschillende woningen en 

blokken gelijktijdig werden aangepakt. Middels het ontwerpen van 

nieuwe woningen op deze locatie heb ik de inspraakopgave willen 

her overzien. Wat vindt men mooi aan de Jordaan en hoe zou men 

graag willen wonen. Met andere woorden, wat is het sociale proces 

waarop mijn architectuur kan worden gebaseerd. Om hier achter te 

komen ben ik de straat op gegaan en ben ik in gesprek geraakt met 

onder andere vijf plaatselijke bewoners. Deze bewoners hadden ieder 

een eigen kijk op hun buurt, waardoor ze allemaal een eigen motief 

van mij hebben gekregen. Dit motief heb ik niet alleen geprobeerd 

te ontdekken middels gesprekken, maar ook middels observaties in 

de buurt. Hierdoor ontpopte het sociale proces zich tot een zekere 

inspiratiebron voor mijn architectuur en de architectuur tracht iets te 

zijn dat past bij het sociale proces.

Fyieke locatie

De locatie waar woningen zijn ontworpen is rondom het voormalig 

Schone- en Vuile Weespad in de Jordaan. Vanaf de tweede 

Laurierdwarsstraat is het voormalige schone weespad te bereiken. 

Vroeger stonden hier krotten en leefde men in armoede. Tijdens de 

stadsvernieuwingsperiode werden de krotten opgeruimd en is er een 

plein met enkele speeltoestellen voor kinderen gemaakt. Later bleek 

dit niet de juiste invulling te zijn geweest. Het gebied werd gebruikt 

als hondenuitlaatplaats en beschonken slapers vonden hier hun plek. 

Middels een samenwerking tussen bewoners, woningbouwcorporatie, 

gemeente en politie werd hier een eind aan gemaakt. Tuinvereniging 

Het Schone Weespad werd opgericht en in 1993 kwam er een 

afsluitbare tuin voor omwonenden. Mensen die in het gebied 

wonen dat wordt begrensd door Prinsengracht, Rozengracht, 
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Lijnbaansgracht en Elandsgracht hebben de mogelijkheid om lid te 

worden. Inmiddels bestaat de tuinvereniging uit ongeveer 70 leden. 

(www.jordaangoudenreael.nl)

Sociale proces: psychogeografie

Bij de start van dit project is onderzoek gedaan naar de lokale 

bewonersmotieven in relatie tot de gebouwde omgeving. Dit 

onderzoek is van belang om te ontdekken welke aspecten gaande 

zijn op de specifieke locatie en wat de eventuele mogelijkheden zijn 

tot een ontwerpopgave. Er is contact gelegd met lokale bewoners, 

winkels en horecagelegenheden. Alle betrokkenen hebben hun 

globale visie gegeven op hun directe woon- of werkomgeving en ze 

hebben aangegeven waaruit hun interesses en eventuele frustraties 

bestaan. Daarnaast is de gebouwde omgeving geanalyseerd op het 

plaatshebben van een eigen cultuur en inspraak. 

 De resultaten van het onderzoek naar lokale 

bewonersmotieven zijn weergegeven in een psychogeography. 

Dit overzicht geeft aan wat de invloed is van menselijk gedrag 

op de bestaande omgeving en vice versa. Anders gezegd geeft de 

psychogeography weer wat de link is tussen het sociale proces en de 

fysieke omgeving. 

 Een aspect dat belangrijk bleek was de behoefte om een 

woonplek ‘eigen’ te maken. Men wil een eigen stempel drukken op 

de plek waar hij woont en wil hier zelf de controle over hebben. 

Mensen hangen bijvoorbeeld plantenbakken aan de gevel, hangen 

bordjes op, maken kleine tuintjes, hangen opvallende gordijnen op 

of zetten beeldjes in de vensterbank. Men is trots op zijn plek in de 

Jordaan en wil dit graag aan anderen tonen. Het zou beschouwd 

kunnen worden als een fijnmazige uiteenzetting van een identiteit die 

niet gemaakt kan zijn door anderen, maar die enkel en alleen door de 

lokale mensen is gecreëerd. 

 Er zijn een aantal plekken in de Jordaan waar naar voren 

komt dat  niet de instanties van bovenaf, maar de lokaliteiten van 

onderop controle willen hebben op hetgeen er in de Jordaan gebeurd. 

Eibert Draisma, van wijkcentrum Jordaan, vertelde hierover in een 

interview: “Er zijn een aantal conflicten in de Jordaan. Zo is er het 

conflict aan de Palmstraat: Ymere wilde nieuwe woningen bouwen ter 

plaatse van een rij karakteristieke panden. De bewoners wilden enkel 

onderhoud en renovatie. Ymere toonde hen een funderingsonderzoek 

met ‘slechte resultaten’. De bewoners geloofden dit niet, dus lieten 

opnieuw onderzoek doen. Hieruit bleek dat de fundering zo slecht nog 

niet was. Een ander conflict is gaande aan de Bloemstraat: Hier zou 

in de jaren zeventig al stadsvernieuwing plaatsvinden, maar Ymere 

en de bewoners konden het niet eens worden. Ymere wilde sloop en 

nieuwbouw, maar de bewoners wilden renovatie. Het gaat om een 

cluster van ongeveer twintig panden, goed te herkennen. Ook het 

Bernarduspand aan de Marnixstraat is aan verandering onderhevig. 

Dit pand is recentelijk gesloopt. De functie was en wordt opnieuw 

ouderenhuisvesting. De bewoners zijn tijdelijk elders ondergebracht 

en zullen terugkeren als het nieuwe pand klaar is. Ze zullen er een 

‘mooiere plek’ voor terugkrijgen. Het zijn echter behoorlijk oude 

mensen en een groot deel van hen zal zijn overleden als het klaar is, 

en zullen er nooit van kunnen genieten.”

 We kunnen uit de psychogeography concluderen dat men 

een gevoel van controle wil hebben over zijn woonomgeving. Het zijn 

niet de anderen die daar over beslissen, maar het zijn de bewoners 

zelf. Er zijn een aantal bewonersmotieven uitgekozen die iets zeggen 

over de lokale identiteit. Deze motieven zijn vervolgens gebruikt bij 

het ontwerpen van een vijftal woningen in de Jordaan.

Implementatie van het sociale proces: hofjesroute

De zogenoemde implementatie van het sociale proces is vormgegeven 

in een nieuwe hofjesroute, gebaseerd op de bestaande route die 

loopt van het Laurierhof naar het Vuile Weespad. Er ontstaat middels 

een verdichtingsoefening een aaneenschakeling van open ruimtes. De 

open ruimtes verschillen van private hofjes tot een meer publiekelijk 

hof. Grenzend aan deze hofjes bevinden zich de huizen voor de vijf 

uitgekozen bewoners. Ieder huis heeft zijn eigen karakter en past op 

zijn manier bij zijn bewonersmotief.
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Cluster uit stadsvernieuwingsperiode Hofjesroute

Psychogeografie Jordaan
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Al lopend door de Laurierstraat stuitte ik op een prachtige 

oude garage aan mijn linkerhand. Een oud pand met grote hoge 

deuren die allemaal open konden. Er zat een expositieruimte 

in. Ik wist niet precies welke deur ik moest hebben om naar 

binnen te gaan, dus ik vroeg het aan een vrouw die voor het 

pand stond. “Hier is de ingang”, zei ze en ze liep voor mij naar 

binnen. Waarschijnlijk was ze even een sigaret aan het roken 

geweest en ging ze nu weer aan het werk. “Kan ik u ergens 

mee helpen?”, vroeg ze. “Nou, ik vroeg me af of ik even mag 

rondkijken.” “Ja hoor, geen probleem, als je vragen hebt hoor 

ik het wel!”. Ze ging vanaf de voordeur rechts af richting haar 

bureau. Daarvandaan had ze uitzicht op de straat en op de 

voordeur van de expositieruimte. Tegenover haar zat nog een 

vrouw en achter haar kon je een kleine trap op richting een 

andere ruimte. Ik kon niet zien wat voor ruimte dit was. Ik 

liep vanaf de voordeur verder de expositieruimte in. Er was 

geen hal of gang, je stond vanaf de voordeur direct tussen de 

kunst. Er lag een lange balk op de grond, welke twee ruimtes 

met elkaar verbond. Hierop lag een aantal kunstwerken. Ik 

liep langs de balk door naar achteren. Verrassend genoeg 

werd het steeds lichter, er zat een groot daklicht aan het 

eind van de ruimte. Dit zorgde voor een mooi egaal licht in 

de expositieruimte. Toen ik verder doorliep zag ik dat de 

expositieruimte geen rechthoekige ruimte was, maar een 

L-vormige. Je kon aan het eind nog een hoekje om naar rechts. 

Hier waren nog een aantal kunstwerken te zien. Voordat je 

de hoek omging aan het eind was er ook nog een trap die 

naar beneden liep. Ik liep terug om te kijken wat dit precies 

was. Bovenaan de trap was niet veel te zien, behalve dat het 

een donkere ruimte in de kelder was. Ik liep naar beneden 
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Al lopend door de en kwam in een klein kamertje terecht. Er waren een aantal 

kunstwerken te zien. De kleuren van de ruimte waren wat 

warmer dan de witte steriele expositieruimte boven. Wat mij 

opviel was een grote schuifdeur links naast de trap. De deur 

was gesloten, maar ik denk dat er nog een ruimte achter zat. 

Het maakte mij nieuwsgierig. Ik liep terug naar boven, door 

de expositieruimte heen richting het kantoor van de vrouw 

die de deur voor mij open had gedaan. Ik vroeg haar of ze 

misschien heel even tijd voor mij had. Dat had ze. Ik vertelde 

haar over mijn onderzoek naar inspraakarchitectuur en over 

het verzamelen van bewonersmotieven in de Jordaan. Het 

gesprek was overigens in het Engels, want mij werd duidelijk 

dat haar Nederlands niet zo goed  was. Ik vroeg haar wat ze 

zo mooi vond aan de Jordaan. Ze vertelde mij dat ze altijd in 

de Jordaan heeft gewoond en ontzettend hield van de buurt. 

De diversiteit van de wijk, met kleine winkeltjes, cafés en 

restaurantjes, sprak haar aan. Ze ging er dan ook graag op 

uit om een drankje te drinken met vrienden. Verder vond ze 

de diversiteit van mensen leuk: van toeristen tot kunstenaars 

en van studenten tot ouderen. Vervolgens vroeg ik hoe haar 

droomhuis in de Jordaan er uit zou zien. Ze vertelde mij dat als 

ze weer in de Jordaan zou wonen dat ze dan een woonruimte 

zou willen hebben met twee verdiepingen, met grote open 

ruimtes en veel licht. Verder waren de geheime plekken 

die de huizen in de Jordaan te bieden hebben interessant, 

bijvoorbeeld grote open ruimten achter kleine geveltjes of 

veel licht binnenin het huis in tegenstelling tot de relatief 

donkere straten. Dit waren motieven waar ik wel wat mee kon. 

Ik bedankte haar, kreeg haar visitekaartje en liep naar buiten. 

De vrouw met wie ik sprak was trouwens Macarena. Ze werkt 

als assistent directeur bij een galerie in de Laurierstraat.
REFERENT IE  JORDAAN
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Het thema voor het huis van Macarena is een geheime en 

verrassende plek in de Jordaan. Dit werd mij duidelijk toen ik 

met haar sprak en toen ik haar werkruimte zag. Ik ben op zoek 

gegaan naar elementen in de Jordaan die hierbij aansloten. 

Zij had het over het verschil tussen hoe de buitenkant van 

het huis eruit ziet en hoe je de binnenkant ervaart. Zo kan 

een gesloten gevel een bepaald beeld genereren, terwijl de 

binnenkant misschien wel heel open en licht is. Ook kunnen 

dichte deuren nieuwsgierig maken naar hetgeen erachter 

gebeurt. Ditzelfde geldt ook voor hetgeen er om de hoek 

gebeurt. Je kunt nieuwsgierig worden, er een bepaald beeld 

bij vormen, maar dit hoeft niet overeen te komen met wat er 

werkelijk om de hoek te zien is. 

 Andere elementen die kunnen zorgen voor 

verrassende beelden of inzichten zijn de trappen in de 

Jordaan. Zo zijn er veel huizen te vinden die bereikt worden 

via een trap bij de voordeur. Deze trap duidt erop dat de 

begane grondvloer van de woning op een ander niveau ligt 

dan het straatniveau. Het is vaak een niveau dat vanaf buiten 

minder goed te zien is. Om deze reden kan het oplopen van 

de trap ervoor zorgen dat je nieuwe dingen ziet of bestaande 

dingen ziet vanuit een ander perspectief. Het kan een extra 

verrassingseffect betekenen of er kan bovenaan de trap een 

‘geheim’ onthuld worden. 

 Een laatste element dat aansluit op het thema van 

Macarena  zijn de hofjes in de Jordaan. Hofjes zijn te vinden op 

plekken die niet direct zichtbaar zijn vanaf de straat. Het kan 

zich bevinden achter woningen of achter smalle doorgangen. 

Een hofje heeft een andere structuur dan de straat. Het is in 

tegenstelling tot de straat een omsloten plek met een andere 

sfeer.

Dichte deuren
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MAQUETTE



U ITLEG  ONTWERP

Het huis voor Macarena is gewijd aan het thema ‘een geheime 

en verassende plek in de Jordaan’. Haar appartement bevindt 

zich in een wooncomplex dat is gesitueerd aan enerzijds de 

Rozenstraat en anderzijds het Schoone Weespad. Het complex 

bestaat uit zeven appartementen en één winkelruimte. Aan 

de buitenzijde lijken het drie afzonderlijke panden met 

elk hun eigen entree en woonruimten. Dit in tegenstelling 

tot de binnenzijde, waar de woningen in elkaar grijpen en 

verschillende panden beslaan. De entree voor het grootste 

gedeelte van het complex bevindt zich in het middelste pand. 

Dit pand heeft in tegenstelling tot de andere twee gevels een 

gesloten karakter en een gevel op vlucht. Bij binnenkomst 

blijkt er een grote vide van 12 meter hoog te zijn waar zicht 

is op het trappenhuis. Deze vide en dit trappenhuis worden 

aangelicht middels een daklicht. Bij het oplopen van de trap 

zijn er een aantal punten waarvandaan een smal zicht is op 

de straat. Van buiten naar binnen is dit overigens niet het 

geval, omdat de ramen hiervoor te klein zijn. Om het huis van 

Macarena te bereiken moet je de trappen geheel oplopen naar 

boven. Van de hoge open ruimte kom je vervolgens in een 

kleine ruimte van het huis binnen. Hieraan zitten verschillende 

deuren die naar slaapkamer, toilet en meterkast gaan. Ook is 

er een kleine trap omhoog. Als je die oploopt kom je in een 

open lichte ruimte terecht waar zich de woonkamer bevindt. 

Vanuit hier kan je de woonkeuken en het balkon bereiken en 

je kunt een andere trap op. Als je deze opgelopen bent kom 

je op de bovenste verdieping van het huis, waarvandaan je 

uitzicht hebt over de binnentuin. Op deze verdieping bevinden 

zich nog een slaapkamer en een badkamer. 

 De indeling van de voorgevel is zodanig dat de 

suggestie wordt gewekt dat je aan de buitenzijde kan aflezen 

hoe het huis aan de binnenzijde is ingericht. Dit blijkt echter 

anders te zijn als je binnen bent. Aan de achterzijde van het 

huis is net als aan de voorzijde te zien dat het om drie panden 

gaat. De indeling van balkons en ramen verraden al een klein 

beetje dat er een andere indeling aan de binnenkant is dan er 

op het eerste oog te zien lijkt te zijn.
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