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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



 PE
R

SO
N

A
 &

IN
SP

IR
A

TI
E

Nu
tt

ig
 r
uim

te
ge

br
uik





.

bij een make-up winkel aan de Rozengracht. Ze hadden er 

alle soorten make-up en er liepen veel mensen rond die ik 

eventueel kon aanspreken voor mijn project. Ik begon bij een 

vrouw die vroeg of ze mij kon helpen. Ik vertelde haar over 

mijn project. Zelf zou ze niet in de Jordaan willen wonen. Ze 

vindt het er erg leuk, met die schattige huisjes, maar er is 

weinig ruimte. Vooral met kinderen vindt ze dat geen succes. 

Ze verwees me door naar haar collega Sjoerd. Sjoerd woont 

zelf in de Jordaan, in een klein appartement in de Bloemstraat. 

Toen hij erin kwam wonen bestond het appartement uit een 

aantal hele kleine kamers. “Ik kon er m’n kont niet keren!” Dus 

heeft hij het zelf verbouwd. Van de oude keuken heeft hij een 

badkamer gemaakt. En hij heeft wat muurtjes doorgebroken, 

zodat hij nu één grote woonkamer heeft met keuken. Wel 

heeft hij een gescheiden slaapkamer, omdat hij dat wel prettig 

vond. Dit wilde hij dan ook graag als tip meegeven voor het 

ontwerpen van nieuwe woningen: “Ruimte is schaars en moet 

nuttig gebruikt kunnen worden, op meerdere manieren”. Het 

huis dat hij nu heeft vindt hij te klein, “met twee stappen ben 

ik het huis door”. Hij zou dan ook graag wat groters willen. 

De nieuwbouw in de Jordaan vindt hij overigens héél lelijk, 

“doodzonde wat ze hebben gedaan!” Ze hebben in zijn ogen 

geen rekening gehouden met de bestaande gebouwen. Het 

heeft grovere vormen en goedkoop materiaalgebruik.
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Ik liep naar binnen

        

 NAAM:    SJOERD    

 LEEFT IJD :   44  JAAR     

 GEZ INSS ITUAT IE :  ALLEENSTAAND     

 WOONPLAATS:   JORDAAN,  AMSTERDAM   

 WERK:    HAARSTYL IST   
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Het thema dat past bij de woonwensen van Sjoerd is ‘nuttig 

ruimtegebruik’. Woonruimte in de Jordaan is schaars, dus 

de ruimte die er is moet efficiënt gebruikt kunnen worden. 

Voorheen bestond de Jordaan uit een grotere functiemenging 

dan we vandaag de dag kunnen zien. Naast woningen was 

in de Jordaan ook een veelheid van bedrijfjes en garages. 

Onder andere de terreinen achter de woningen werden hier 

voor ingezet. Tijdens de stadsvernieuwingsperiode in de jaren 

tachtig werden veel van deze terreinen opgeschoond en 

gebruikt om speelruimten en openbare plekken te maken. Het 

thema van Sjoerd kunnen we herleiden naar de periode die 

hiervoor was: een fijnmazigheid in het gebruik van een plek 

en het efficiënt inzetten van de ruimte die er is. We kunnen 

het thema nuttig ruimtegebruik dus herleiden tot het gebruik 

van een ruimte, maar ook tot de functie van een ruimte. Zoals 

in de bijgevoegde referenties te zien is kunnen we denken 

aan bijvoorbeeld ingebouwde kasten, multifunctionele 

meubelstukken en ruimtes die op verschillende manieren te 

gebruiken zijn. Bovendien kunnen we een voorbeeld nemen 

aan kleine behuizingen, zoals woonboten en caravans.

Schuifdeuren

Inbouwkast



Klein oppervlak, efficiente indeling

Garages

BEWONERSSPEC IF I EKE  ELEMENTEN
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 LOCAT IE :   SCHOONE  WEESPAD,  JORDAAN

    AMSTERDAM

 WOONOPPERVLAK:  42  M2

 RU IMTEN:   WONEN

    ETEN

    SLAPEN

	 	 	 	 BADKAMER /TO I LET

    GEZAMENL IJK  HOF 
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MAQUETTE



U ITLEG  ONTWERP

Het huis van Sjoerd richt zich op het efficiënt inzetten van 

de ruimte die er is. Ruimtes in de Jordaan waarbij dit goed is 

terug te vinden zijn de garages en kleine bedrijfjes. Zij hebben 

erg weinig ruimte, dus de ruimte die ze hebben benutten ze 

ten volle. Het huis van Sjoerd verwijst in zijn massa naar de 

oude garages die voorheen te vinden waren langs het Schoone 

Weespad. Deze panden hadden grote zware deuren waar 

vanuit men kon laden en lossen. Het bestond uit niet meer 

dan twee verdiepingen en de panden hadden weinig ramen. 

Het huis van Sjoerd heeft een diepte van 4,5 meter en krijgt 

daglicht middels grote stalen schuifdeuren. De ruimte binnen 

bestaat uit een aantal verschillende zones: het entreegebied 

met badkamer, het eetgedeelte, het woongedeelte en het 

slaapgedeelte. Iedere zone kan afgesloten of opengesteld 

worden. Zo is er een ‘bedstee’ geplaatst, waarbij het bed naar 

verhouding weinig ruimte inneemt en afgesloten kan worden 

middels deuren. Ook zijn er over de gehele lengte van het huis 

kastenwanden geplaatst, zodat er geen losse meubels geplaatst 

hoeven te worden. Ook de keuken is in deze kastenwand 

geïntegreerd. Naast dergelijk efficiënt gebruik van de ruimte 

is ook een efficiënt gebruik van functies toegepast. Er bevindt 

zich namelijk een stadstuin op het dak voor het verbouwen 

van eigen groente en fruit met  een verbinding naar de keuken. 

 Het uiterlijk van het gebouw doet met zijn vorm 

denken aan de oude garages. Ook middels de toepassing van 

staal en grijs gekeimd metselwerk vindt het hier aansluiting bij. 

Het trappenhuis dat boven het gebouw uitsteekt gaat middels 

zijn vormgeving geen relatie aan met het gebouw. Het is rank 

vormgegeven, waardoor het ook geen afbreuk doet aan de 

robuuste vorm van het complex. De plaatsing van openingen is 

aan één zijde van de woning, gelijk aan een garage.



Rozenstraat

Laurierstraat

Vuile weespad



Vuile weespad

S ITUAT IE

Tweede Laurierdwarsstraat

Schoone weespad

Hier woont Sjoerd
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