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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
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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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Schoone weespad, 1960, bron: Beeldbank Amsterdam
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aan de Tweede Laurierdwarsstraat. Dit kan bij het café op 

nummer vijftig, waar eigenaar Paulo Braziliaanse koffie en 

lekkernijen serveert.  Een café met een hoog plafond, uitzicht op 

de straat, een stapel tijdschriften en kranten, een gezamenlijke 

kapstok en een bankje voor de deur. Paulo: “Hiertegenover 
wonen typische Jordanezen, oudere mensen. Ze komen hier 
niet vaak, ze gaan meestal naar café de Rooie Nelis. Een oud 
café dat al ongeveer 75 jaar bestaat. Mensen drinken daar 
bier, hier niet. In dit café komen allerlei verschillende mensen: 
ouderen, jongeren, groepjes of individuen. Soms mensen met 
hun computer. Ook lopen er wel eens mensen voor het raam 
langs, met een boek. Die wijzen dan naar mijn gevel. Het 
zijn veelal monumenten hier in de buurt, dit pandje ook. Het 
is niet van mijzelf, ik huur het. Verder staan er ook lelijke 
panden hier, zoals hiertegenover. Het is een andere stijl, die 
in mijn ogen niet past.” Het café van Paulo geeft mij een soort 

huiskamergevoel, waar iedereen welkom is en waar het altijd 

gezellig is. Het straalt openheid uit.

 In café de Rooie Nelis wordt duidelijk dat mensen 

houden van een plek waar ze samen kunnen komen en waar 

ze tijd voor elkaar hebben. De 85 jarige eigenaresse Blonde 

Sien vertelt hierover: “Café Rooie Nelis bestond in 2007 
zeventig jaar, en is misschien wel het beroemdste café in de 
Jordaan. De Rooie Nelis hangt vol met foto’s van beroemde 
klanten. Koningin Beatrix is een vriendin van me, vier keer 
is ze bij ons geweest. Het mooiste van het werk in het café 
vind ik omgaan met mensen. Je probeert de klanten te helpen 
en een voorbeeld voor ze te zijn. Jan-Peter Balkenende was 
hier laatst nog. Als student kwam hij hier acht jaar lang 
iedere week. Ik zeg gewoon Jan-Peter hoor, want ja, hij noemt 
mij toch ook Sien! Wat zal ik drinken? Vroeg hij. Nou, zei ik, 
vroeger dronk je toch ook pils, dus dan krijg je nu ook pils. 
Moest-ie lachen natuurlijk.” 
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Een kopje koffie

        

 NAAM:    PAULO    

 LEEFT IJD :   37  JAAR     

 GEZ INSS ITUAT IE :  VROUW EN  TWEE  K INDEREN 

    VAN  3  EN  5  JAAR

 WOONPLAATS:   AMSTERDAM   

 WERK:    E IGENAAR  LUNCHCAFE   
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Een kopje koffie

REFERENT IE  JORDAAN



De ontmoeting met Paulo leidde tot het thema ‘ruimte voor 

samenkomst’. In de Jordaan zijn veel verschillende ruimtes te 

zien waar men samenkomt. Zo kan men samenkomen in een 

café, op een terras of bijvoorbeeld in de speeltuin. Deze ruimtes 

zijn bijzonder verschillend van elkaar, maar ze hebben één 

ding gemeen. En dat is dat ze een afwijkend karakter hebben 

ten opzichte van de rest van de straat. Ze vallen niet alleen 

op door hun afwijkende functie, maar ze vallen ook op door 

afwijkende materialen en door een veelheid aan kleuren. Ook 

zijn er verschillende mogelijkheden om te zitten. Zo staan er 

vaak bankjes voor de deur die op een zonnige dag uitnodigen 

om plaats te nemen en er zijn volledige terrassen gevuld met 

tafels en stoelen. In ieder geval is er vanaf de straat goed  te 

zien welke ruimtes er zijn om samen te komen.
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afwijkende materialen en kleuren

Aan de buitenkant afleesbaar

BEWONERSSPEC IF I EKE  ELEMENTEN  H
ET

 H
U

IS



 H
ET

 H
U

IS
Ru

im
te

 v
oo

r 
sa
me

nk
om

st



 LOCAT IE :   SCHOONE  WEESPAD,  JORDAAN

    AMSTERDAM

 WOONOPPERVLAK:  160  M2

 RU IMTEN:   THEEHU IS  43  M2

    KEUKEN

    EETKAMER

    WOONKAMER

    WC

    OUDERSLAAPKAMER

    K INDERSLAAPKAMER  1

    K INDERSLAAPKAMER  2

    SPEELZOLDER

    WERKKAMER

    LOGEERKAMER
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MAQUETTE



U ITLEG  ONTWERP

Het ontwerp voor het huis van Paulo is gebaseerd op ‘ruimte 

voor samenkomst’. Het huis is gesitueerd aan het Schoone 

Weespad en ligt haaks op de richting van de hofjesroute. 

Op deze manier vormt het theehuis een zekere blikvanger. 

Het gedeelte van het pand waar het theehuis zit heeft een 

afwijkend karakter. Het straalt in tegenstelling tot de rest 

van het pand openheid uit en heeft een groen karakter. 

Het theehuis heeft een binnen- en een buitengedeelte en 

arrangeert verschillende zitmogelijkheden. Middels hoge 

vouwwanden is het mogelijk het theehuis volledig open te 

zetten. Door een zekere detaillering is bovendien voorzien in 

een gelijkvloerse oplossing tussen binnen en buiten, waardoor 

de ruimtes onbegrensd kunnen zijn. De ruimtes in de rest van 

het pand zijn bestemd voor het woonhuis van Paulo. De keuken 

die behoort tot het theehuis wordt tevens gebruikt voor het 

woonhuis. Aan de andere zijde van de keuken is dan ook de 

eetkamer gesitueerd. Op de eerste verdieping bevindt zich 

de woonkamer. De hoogte van deze ruimte loopt tot aan het 

dak van het pand. Op deze manier vormt het een belangrijke 

ruimte waar plaats is voor het gezin om samen te komen. 

Vanuit deze ruimte zijn de slaapkamers voor de kinderen 

en de speelzolder te bereiken, welke zijn gesitueerd in het 

zogenoemde ‘kinderhuis’. De ouderslaapkamer, de logeerkamer 

en de werkkamer zijn gesitueerd aan de achterzijde van het 

pand. 

 De voordeur van het woonhuis is gesitueerd aan de 

achterzijde van het pand en ligt 1,5 meter boven straatniveau, 

waardoor het van ondergeschikt belang is ten opzichte van 

het theehuis, dat direct aan het hof en op straatniveau ligt.



Rozenstraat

Laurierstraat

Vuile weespad



Vuile weespad

S ITUAT IE

Tweede Laurierdwarsstraat

Schoone weespad

Hier woont Paulo
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