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Dit boek bevat het tweede onderdeel van het verslag dat ik heb mogen opstellen in het 
kader van mijn afstuderen aan de Masteropleiding Architecture, Building and Planning aan 
de TU in Eindhoven. In dit afstudeeronderzoek heb ik me laten leiden door mijn interesse 
voor ontwerpvraagstukken die betrekking hebben op het bouwen in de bestaande context. 
Dit ontwerpend onderzoek vormt het tweede onderdeeldeel van mijn zoektocht naar 
(persoonlijke) antwoorden in het maken van plaatsgebonden architectuur. In dit onderzoek 
zijn drie ontwerpen gemaakt voor inbreidingsprojecten met hedendaagse woon-werk 
programma’s op de Westelijke Eilanden. 

Het eerste onderdeel van het afstudeeronderzoek betreft een theoretisch onderzoek naar 
het contextdebat. Samen hebben de onderzoeken geresulteerd in een nieuw manifest voor 
‘contextuele architectuur met inhoud’. De beide onderzoeken geven een compleet overzicht 
van een zoektocht naar een nieuwe houding ten opzichte van contextuele architectuur. Maar 
vanwege de overlap in uitkomsten kunnen  beide boeken prima gelezen worden. 



Collage met stedenbouwkundige 
modellen van de Westelijke 
Eilanden.

Schaal: 1.200
Materiaal: Hout: eiken, meranti, 
betonplex.



Het manifest ingeleid
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‘Is er zoiets als context? Wat doet de omgeving? Wat is waar, wat is authentiek? Wat is 
nep, wat is retro? En wat is dan origineel, wat is dan nieuw?’ Vragen die gastconservator 
Winy Maas bij de ingang van de tentoonstelling ‘WAAR?! context’ in Schijndel op een 
pamflet poneerde om de stand van het huidige contextdebat te bevragen. Op dit pamflet 
komen allerlei termen naar voren die verschillende handelingen over het toepassen van 
beelden bevragen. En daarmee handelingen over hedendaagse contextuele architectuur? 

Het begrip context heeft decennialang een centrale rol gespeeld in het architectuurdebat 
en veranderde meerdere malen van betekenis. Waar het begrip voor de een synoniem stond 
voor continuïteit, historische stedelijkheid, ‘genius loci’ en bepaalde stijlkenmerken, daar 
stond het begrip voor de ander gelijk aan veel ruimere, manifeste intellectuele en culturele 
condities. Zo vat Adrian Forty de betekenis van het begrip context binnen het discours van 
de architect treffend samen in zijn boek ‘Words and Buildings. A vocabulary of Modern 
Architecture’ (2000). Hij stelt daarbij dat de eerstgenoemde interpretatie van het begrip 
de boventoon voert. Een interpretatie waarin de aandacht hoofdzakelijk is gericht op de 
verschijningsvorm van de gebouwen en die daarmee leidt tot vragen zoals ook Maas deze 
stelt op de tentoonstelling ‘WAAR?! context’. 

Vragen die zorgen voor problemen in het huidige contextdebat, zo zegt Dirk van den 
Heuvel in een uitgave van het tijdschrift OASE met als titel ‘Context/Specificity’ (2006). 
Hierin stelt hij namelijk dat de context in de hedendaagse architectuur als moeizaam 
wordt ervaren. Volgens hem wemelt het huidige debat van de paradoxen als gevolg van de 
verschillende betekenissen die het begrip context met zich meedraagt. Aanvullend zegt 
Wilfried Wang in hetzelfde tijdschrift dat het contextdebat zich tegenwoordig vooral met 
uiterlijkheden bezig houdt.

Zowel de constateringen van Wang als die van Maas lijken het probleem binnen het 
huidige contextdebat bloot te leggen. Het debat richt zich namelijk hoofdzakelijk op het 
scheppen van identiteiten en fictionele verhalen die zich weerspiegelen in het (gevel)beeld 
van het architectonisch object. 

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek richt zich daarom op het verlichten van 
het contextdebat. Het verlichten van het debat waarin het om uiterlijkheden draait. Daarbij 
wordt de centrale (onderzoeks-)vraag gesteld of, en hoe het huidige, zo moeizaam ervaren 
contextdebat nog ruimte biedt voor invalshoeken die zich niet (uitsluitend) met het uiterlijke 

Het contextdebat in beeld, op zoek naar ruimte!

Een manifest voor contextuele architectuur met inhoud.
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Stadsvernieuwingsproject van 
Paul De Ley en Jouke van den 
Bout op de Westelijke Eilanden 
in Amsterdam. 
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bezig houden. Deze tweeledige kwestie gaat daarbij allereerst in op de vraag wat het debat 
zo moeizaam maakt en of het zich inderdaad beperkt tot de uiterlijke kenmerken van de 
context. Daarna wordt de vraag gesteld welke contextuele middelen naast die van het uiterlijk 
nog meer geschikt zouden zijn in het hedendaagse ontwerp. 

Het afstudeeronderzoek is hiermee in de eerste plaats gericht op het vormen van 
een eigen houding binnen het ontwerpen van contextuele architectonische objecten. 
Tegelijkertijd zijn hiervoor bredere doelstellingen nodig die deze individuele houding 
weten te funderen in het gezamenlijke discours. Zodoende kan deze zoektocht naar nieuwe 
houdingen in het contextdebat minstens zo interessant zijn voor andere mensen in het 
discours en ook daarbuiten. Want de doelstellingen van dit afstudeeronderzoek richten zich 
op het ‘verlichten’ van het contextdebat, door te zoeken naar ‘verruimde’ opvattingen van het 
begrip context. Voor mezelf, en voor anderen. De ‘verruimde’ opvatting is tot grotendeels tot 
stand gekomen in het theoretisch onderzoek dat in boek I gedocumenteerd is. 

In dit boek (boek II red.) staat de presentatie van mijn eigen gevonden houding ten 
opzichte van contextuele architectuur centraal. Ingegeven door het theoretisch onderzoek, 
maar aangescherpt door het ontwerpend onderzoek, waarbij ontwerpen zijn gemaakt voor 
drie inbreidingsprojecten op de Westelijke Eilanden in Amsterdam. De gevonden houding is 
in de vorm van een manifest opgesteld, om ze publiekelijk interessant te maken voor andere 
mensen binnen het vakgebied die zich in dit onderwerp interesseren.

Het manifest kan gelezen worden als een reeks conclusies die zijn getrokken uit het 
(theoretisch en) ontwerpend onderzoek. Omwille van de leesbaarheid en het bijzondere 
belang van het manifest, is deze voor de documentatie van de ontwerpen voor de drie 
inbreidingsprojecten geplaatst. De belangrijkste onderdelen uit deze ontwerpen worden ter 
ondersteuning voor het manifest gebruikt. De gedetailleerde ontwerp-uitwerkingen zijn 
verderop in het verslag terug te vinden.

Ter introductie van het manifest worden allereerst de belangrijkste bevindingen uit het 
eerste boek kort benoemt in het vervolg op deze inleiding. Hierna volgt een getetailleerde 
uitleg die betrekking heeft op de ontwerpvraagstukken.

Het huidige debat dat zich op uiterlijkheden richt.

Een uitgebreide studie in het theoretisch onderzoek (boek I) naar de ontwikkelingen in 
het contextdebat van de afgelopen decennia heeft de geschetste positie van het contextdebat 
bevestigd . Het debat over de context is in de afgelopen periode een debat over uiterlijkheden 
geworden. 

Schema met houdingen en/of 
stromingen die een belangrijke 
rol hebben gespeeld in het 
contextdebat.
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beeld en 
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In de studie naar de ontwikkelingen en wendingen van het debat komen drie 
kenmerkende perioden naar voren. In de desbetreffende periode binnen de geschiedenis 
van het contextdebat heeft het begrip ‘context’  een bepaalde waarde of betekenis gehad. 
Een betekenis die zich steeds bijstelde aan de geldende tijdsgeest. Zo ging het een halve 
eeuw geleden over continuïteit van het stedelijk weefsel, terwijl het tegenwoordig over het 
gevelbeeld gaat. Op zichzelf is deze verschuiving in betekenis niet erg opmerkelijk. Logisch 
zelfs, gezien de veranderende tijdsgeest.

Maar het overgrote deel van het architectuurdiscours is vergeten de betekenissen 
uit de voorgaande fasen mee te nemen. En dat is vreemd, juist omdat de figuren binnen 
het debat het begrip context veelvuldig gebruikten om de modernistische handelingen in 
de architectuur af te kunnen vallen. Handelingen die gekenmerkt werden als een verzet 
tegen traditionele opvattingen om zich zodoende te richten op vernieuwing. Maar in de 
verschillende fasen van het contextdebat zijn deze modernistische handelingen ook terug te 
vinden. Het begrip context kreeg steeds een nieuwe betekenis, waarbij de bestaande betekenis 
bewust of onbewust werd gemeden. Juist dat lijkt ervoor te hebben gezorgd dat het huidige 
debat zo moeizaam is geworden. Want in de hoofdzaak wordt er nu alleen over de rol van het 
beeld gedebatteerd, terwijl het begrip zoveel meer kan betekenen.

Een manifest voor contextuele architectuur die voorbij gaat aan het beeld!

Om voorbij te gaan aan het beeld en in plaats daarvan ook, en vooral architectonische 
ruimte te scheppen waarin contextuele kenmerken zijn opgenomen, moeten de betekenissen 
van het begrip context uit de voorgaande fasen van het debat er worden bij gehaald. 

Want met het combineren van de verschillende betekenissen van de context kan 
architectuur gemaakt worden die op verscheidene wijzen gereageerd op de context. Zowel in 
ruimte als in beeld. Van het grootste tot het kleinste schaalniveau. 

Rol van het theoretisch onderzoek (boek I)

Tot die conclusie kwam ik enerzijds door het verrichten van een theoretisch onderzoek, 
waar uit het stadsvernieuwingsproject van De Ley en van den Bout op het Bickerseiland in 
Amsterdam bleek dat het mogelijk was om de verschillende betekenissen van de context 
kunnen combineren. Met hun nieuwbouwproject voor 18 woningen en 2 werkruimten 
(1972-1975) realiseerden zij een contextueel erg geslaagde inpassing. Met oog voor zowel de 
bewoners als de stedelijke structuur. Voor de programmatische, culturele aspecten en voor de 
fysieke aspecten. Context werd in beeld, maar vooral in ruimte vertaald.  Zij lieten zien dat 
het mogelijk was om de lading van het begrip context op te rekken. 
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Theoretisch onderzoek

Ontwerpend onderzoek

stadsvernieuwingsproject

De Ley & van den Bout

Bickerseiland

Ontwerp 1

Bickerseiland

Theoretisch onderzoek

boek I

boek II

MANIFEST

Ontwerpend onderzoek

ontwikkelingen in het 

contextdebat

Ontwerp 2

Prinseneiland

Contextuele architectuur die voorbij gaat aan het beeld!

vaststellen van de belan-

gri jkste ontwikkelingen

Ontwerp 3

Realeneiland

De twee verschillende 
onderzoeken hebben 
geresulteerd in een 
gezamenlijke conclusie. Deze 
conclusie heeft de aanzet 
gegeven tot het opstellen van 
een manifest waarin een nieuwe 
houding ten opzichte van 
contextuele architectuur wordt 
gepresenteerd.
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Rol van het ontwerpend onderzoek (boek II)

Daarbij is de conclusie om de verschillende betekenissen van het begrip te combineren 
om zodoende tot een vernieuwde wijze van contextuele architectuur ‘bedrijven’ anderzijds 
en vooral ingegeven door het maken van ontwerpen voor een drietal inbreidingsprojecten 
op de Westelijke eilanden. Dezelfde plek als waar De Ley en van den Bout in de 
stadsvernieuwingsperiode hun kenmerkende inpassingen ontworpen.

In de ontwerpen heb ik kunnen experimenteren met de bevindingen uit het theoretisch 
onderzoek. In hoeverre werken bestaande, of nieuw geformuleerde strategieën om 
architectonische objecten een relatie met de context aan te laten gaan? Waarin kun je de 
betekenis van het begrip context zoeken, en hoe kunnen deze betekenissen gecombineerd 
worden. Is dat incidenteel het geval, of is het bij alle drie de ontwerpen mogelijk? Welke 
thema’s keren terug? Is er een nieuwe strategie of houding ontwikkeld die zich repeteert? 

Een vergelijking van de drie ontwerpen voor de inbreidingsplannen laat inderdaad een 
herhalende handelswijze zien, waarbij de verschillende betekenissen die het begrip context in 
de afgelopen perioden heeft gehad, telkens terugkeren. 

De uitkomsten van het theoretisch- en ontwerpend onderzoek overlappen elkaar en 
hebben geresulteerd in een nieuwe houding die ik als ontwerper heb gevonden binnen het 
contextdebat. Een houding waarbij het beeld niet meer de enige, of meest prominente rol 
speelt, maar waar weer een rol is weggelegd voor de architectonische ruimte.

Deze houding helpt mijzelf verder, maar kan ook anderen helpen in hun zoektocht 
binnen het debat over de contextuele architectuur. Daarom heb ik een manifest opgesteld 
die aan de hand van de drie ontwerpen die ik gemaakt heb, deze nieuwe ontwerphouding 
weet te verduidelijken. De contextuele kenmerken en instrumenten uit de drie belangrijkste 
perioden van het contextdebat vormen daarbij de drie speerpunten van het manifest:

I.  Het zoeken van verhaallijnen en deze samenvoegen in een structuur (1e periode)
II.  Benadrukken van inhoudelijke citaten (2e periode)
III.  Een kaft als logisch gevolg (3e periode)

Het maken van een intertekstueel verhaal als uitgangspunt.

De drie speerpunten richten zich op het maken van een verhaal, dat in een boek wordt 
gebundeld. Deze metafoor is gekozen om uit te leggen hoe de verschillende betekenissen van 
het begrip context binnen een ontwerp met elkaar gecombineerd kunnen worden. 
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De nieuwe ontwerphouding die in het manifest gepresenteerd wordt, richt zich namelijk 
op het maken van een intertekstueel verhaal, om te vertellen over het verleden en het heden. 
Over vreemde en vertrouwde objecten en over de verhouding tussen de plek en de stad. 

Een intertekstueel verhaal bevat nieuwe tekst waaraan echo’s van andere teksten zijn 
toegevoegd. Het weefsel van de nieuwe tekst is beïnvloed door bestaande teksten en verhalen.  
De manier waarop een intertekstueel verhaal wordt geschreven komt overeen met de wijze 
waarop een contextuele inpassing gemaakt kan worden. Er wordt gezocht naar een nieuw 
ontwerp die echo’s van bestaande contextuele elementen bevat. Echo’s op gebouwniveau en 
detailniveau. Echo’s die zorgen voor letterlijke- of figuurlijke citaten van de bestaande context 
in het nieuwe ontwerp. 

Er zijn veel verschillende manieren om architectonische verhalen te maken op basis van 
contextuele citaten. Maar wat deze verhalen gemeen moeten hebben is dat ze als een boek 
worden opgebouwd. Het gaat daarbij allereerst over het vinden van contextuele verhaallijnen 
die gezamenlijk zorgen voor een structuur, een concept.

Dit concept wordt vervolgens veder uitgewerkt waarmee de inhoud verdere vormen 
aanneemt. Vanuit de gekozen structuur en de inhoud ontstaat uiteindelijk een kaft.  Het 
maken van deze drie stappen staat centraal in dit manifest. Om zo een boek te maken dat uit 
een inhoudelijk verhaal en een herkenbare kaft. Om dus een contextuele inpassing te maken 
met aandacht voor ruimte en het gevelbeeld. 

Er is daarbij nog steeds een rol weggelegd voor het uiterlijk van het gebouw. Maar met 
het belangrijke verschil dat het uiterlijke gevelbeeld in relatie met de inhoud van het gebouw 
tot stand komt.

De speerpunten van het manifest zijn gericht op het maken van een intertekstueel verhaal en 
worden verduidelijkt met de drie inbreidingsprojecten die zijn gemaakt op de Westelijke Eilan-
den in Amsterdam. De projectlocatie en de ontwerpopgave zullen in het eerste onderdeel van het 
manifest geïntroduceerd worden, waarna verderop in het manifest de belangrijkste onderdelen 
van de ontwerpen zullen worden aangehaald.
De gedetailleerde uitwerkingen van de drie inbreidingsplannen zijn achter het manifest ge-
plaatst.
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Ontwerp I:  Home is where the work is.
 Bickerseiland

 bladzijde 67

Ontwerp II: Focus on the (art) work
 Prinseneiland

 bladzijde 97
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Ontwerp II: Focus on the (art) work
 Prinseneiland

 bladzijde 97

Ontwerp III: Bed and workfast
 Realeneiland

 bladzijde 127
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1. verhaallijnen & structuur
een (vernieuwd) concept

2. inhoudelijke citaten
inhoudelijke kwaliteit

3. kaft als logisch gevolg
roep om herkenning

Model stedenbouwkundige structuur 
Westelijke Eilanden.

Schaal: 1.1000
Materiaal: karton (afval uit de werkplaats)
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Stap I van III

Verhaallijnen & structuur
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4. Luchtfoto van het centrum 
van Amsterdam. De Westelijke 
Eilanden zijn gelegen ten noord-
westen van de Amsterdamse 
grachtengordel. 
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5. Luchtfoto van de Westelijke 
Eilanden. Boven ligt het 
Realeneiland, links het 
Prinseneiland en rechts het 
Bickerseiland. Rechts van de 
drie eilanden ligt het Westerdok, 
links het Westerpark. Aan de 
onderzijde van de drie eilanden 
ligt de Haarlemmerdijk.
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5. De drie eilanden vanaf de 
Bickersgracht gezien. Links 
het Prinseneiland, rechts het 
Bickerseiland en daarachter het 
Realeneiland.
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Op de Westelijke Eilanden, maar ook daarbuiten.

Vinden van contextuele verhaallijnen.

Verschillende niveau’s van de context

De luchtfoto’s op de vorige pagina’s geven aan waar het plangebied van de drie 
inbreidingsprojecten is gelegen. De Westelijke Eilanden vormen een buurt ten noorden 
van de westelijke grachtengordel van Amsterdam en bestaan uit het Bickerseiland, het 
Prinseneiland en het Realeneiland. 

Als je iemand binnen het architectuurdiscours vraagt naar de contextuele kenmerken 
van deze eilanden, dan zou diegene hoogstwaarschijnlijk beginnen over de uiterlijke 
kenmerken van deze wijk. De context van een plangebied wordt namelijk vaak in verband 
gebracht met de aanwezige morfologische structuren en verkavelingspatronen. Met de 
architectonische vormen van de gebouwen. We zijn tenslotte architecten, en zoeken bij het 
maken van een inpassing daarom vaak naar een reactie op deze lokale vormentalen.

Dat is niet verkeerd. Integendeel, want daarmee is een eerste verhaallijn gevonden die 
iets verteld over de context waarbinnen een architectonisch ontwerp tot stand moet komen. 
Er zijn echter veel meer contextuele verhaallijnen te vinden, waarmee een veel rijkere 
inpassing tot stand kan komen en daar richt het eerste speerpunt van dit manifest zich op.

Naast contextuele verhaallijnen die betrekking hebben op vorm, zijn er ook 
verhaallijnen die zich richten op culturele, intellectuele en programmatische kenmerken van 
een plangebied. Daaruit komen vaak aspecten van lokale aard naar voren zoals de betekenis 
en de ontwikkeling van het gebied, de plaatselijke gewoonten en de heersende wooncultuur 
Deze verhaallijnen hebben niet direct betrekking op de uiterlijke vormen van de context, 
maar wel op het ruimtelijk gebruik ervan. 

Om contextuele architectuur te maken die ook van ruimtelijke betekenis wordt, is het 
goed om deze contextuele verhaallijnen te bundelen. Met het verruimen van de betekenis van 

01
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het begrip kan de toepassing ervan namelijk ‘verlicht’ worden. 
Daarbij is het van belang om te weten dat veel culturele en programmatische kenmerken 

van een plangebied zich niet tot de kavel of de locatie beperken. Om deze verhaallijnen 
te herkennen, moet je af van het idee dat het begrip context hetzelfde betekend als de 
projectlocatie of zich hiertoe beperkt. Want veel contextuele aspecten van een projectlocatie 
staan in verband met een groter plangebied, de stad of een nog groter schaalniveau. 

Ook relevante maatschappelijke thema’s en vraagstukken hebben betrekking op 
de manier waarop de context in een ontwerp kan worden ingezet. Naast de bestaande 
verhaallijnen die iets over het plangebied vertellen, zorgen maatschappelijke onderwerpen 
voor nieuwe verhaallijnen. Bij het maken van een contextuele inpassing moeten deze 
verhaallijnen bij elkaar komen. Met elementen uit de verschillende contextuele aspecten 
ontstaat zodoende een nieuw gebouw die hedendaagse thema’s implementeert in bestaande 
plangebieden. Zodoende wordt het ‘algemene’ vraagstuk afgestemd op de context van het 
inbreidingsproject. Er ontstaat een dialoog tussen het nieuwe en het bestaande. Het vreemde 
en het vertrouwde. De kavel en de stad. De dialoog tussen de schaalniveaus van de context 
geeft aanleiding om te experimenteren met het nieuwe, in plaats van het kopieren van het 
bestaande. 

Mijn eigen zoektocht naar de verschillende contextuele verhaallijnen die betrekking 
hebben op de drie inbreidingsprojecten op de Westelijke eilanden helpen deze eerste stap in 
deze aanpak verduidelijken.

De contextuele verhaallijnen van de Westelijke Eilanden

Bestaande, historische verhaallijnen

De luchtfoto’s van de Westelijke Eilanden laten zien dat er brede kanalen zijn gegraven 
tussen de eilanden. In de ontstaansperiode (1641) speelde de bereikbaarheid van de eilanden 
een grote rol omdat de eilanden bestemd waren voor zeevaart gerichte typen handel en 
nijverheid. Het werk-gerelateerde karakter dat hiermee gepaard ging, toont zich ook nu 
nog steeds op de eilanden in de aanwezigheid van scheepswerven en pakhuizen. Het 
oorspronkelijke karakter van de gemengde woon-werk bestemmingen is door de eeuwen 
aanwezig gebleven op de eilanden. Dit karakter typeert de morfologische, maar vooral ook 
culturele en programmatische context van de Westelijke Eilanden. Hiermee zorgen ze voor 
een aantal verhaallijnen die in de nieuwe inbreidingsprojecten kunnen worden gebruikt.

Maar achter de aanblik van het historische karakter hebben zich een aantal grote 
veranderingen voltrokken. Veel watergebonden activiteiten zijn verdwenen, evenals de 
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grootschalige industrie. Vanaf de stadsvernieuwing in de jaren zeventig heeft het wonen de 
overhand genomen op al de drie eilanden. Alleen in een aantal loodsen en schuurtjes op 
de kades van de eilanden zijn nog werkgebonden programma’s aanwezig. Waarvan er een 
overgrootdeel als kunstenaarsateliers dienen. Daarnaast zijn er veel kleine dienstverlenende 
bedrijven aanwezig  op de eilanden. Echter hebben deze bedrijven vaak geen aparte 
bestemming en zijn daarom gevestigd in of aan huis. De gemengde woon-werkbestemming is 
niet meer als zodanig georganiseerd op de eilanden en houdt zich voor een groot deel schuil 
in schuren, loodsen en pakhuizen. 

Nieuwe verhaallijnen

Voor het beeld is het kenmerkende contextuele karakter van de woon-werkbestemming 
nog aanwezig op de eilanden, maar de werkprogramma’s lijken te verdwijnen en nieuw 
ontworpen gebouwen delen niet mee de terugkomst hiervan. Scheepswerven, pakhuizen 
en fabrieken hebben geen toekomst meer op de eilanden. De tijd veranderd, en de eilanden 
moeten in deze verandering mee.  Maar het woon- en werkprogramma veranderd ook 
en dat biedt de mogelijkheid om een nieuwe maatschappelijke contextuele verhaallijn te 
introduceren.

Het is niet realistisch om met een nieuw gebouw aansluiting bij de bestaande context van 
de eilanden te vinden, door nieuwe pakhuizen of scheepswerven te ontwerpen. Vanuit een 
bredere, maatschappelijke context is er daarentegen een groeiende vraag naar andere woon- 
en werkprogramma’s. Ondernemers die vanuit huis een bedrijf opstarten bijvoorbeeld, of 
mensen die hun werkzaamheden van kantoor mee naar huis nemen en daar een deel van het 
werk doen.  Veranderingen in de werksector hebben gevolgen in de wijze waarop gebouwen 
worden ontworpen.

 Met het oog voor deze contextuele verhaallijn onstaan er mogelijkheden om te 
beantwoorden aan de bestaande verhaallijnen van de Westelijke Eilanden. Zo kan het 
woon- en werkkarakter weer worden teruggebracht, en wordt er aansluiting bij hedendaagse 
vraagstukken gevonden. De verschillende verhaallijnen overlappen elkaar waardoor ze een 
nieuwe basis vormen om tot een betekenisvolle contextuele inpassing te komen. 
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een aantal standaardtypen 
is een opsomming gemaakt 
van verschillende ruimtelijke 
varianten. Deze modellen 
worden verduidelijkt aan 
de hand van uiteenlopende 
referentieprojecten.



29

11S T E D E L I J K E  S T RU C T U U R  E N  P R O G R A M M AT I S C H E  K E N M E R K E N  VA N  H E T  B I C K E R S E I L A N D

1600

1725

1625

1825

1925

1750

1650

1850

1950

1775

1675

1875

1975

1700

1800

1900

2000

aanleg bickerseiland

Jan Bicker bebouwt eiland met woonhuizen, pakhuizen en scheepstimmerwerven

verbod op bebouwen houtwallen

Sloop woning Bicker

maken van omheining op houtwallen word toegestaan

meer woningen door verspoepeling bedrijfsmatige karakter

dertien werven aanwezig

aanleg westerdok complex

werven maken plaats voor suikerrafinaderij (intrede grootschalige industrie)

nog vijf scheepswerven over

legalisering bebouwing houtwallen

Algehele opheffing scheepswerven

Oplevering 1e kantoorgebouw: De Walvis

Oplevering 1e woningen stadsvernieuwing Paul de Ley
Nieuw bestemmingsplan: woonbestemming

Oplevering grootschalig stadsvernieuwingsproject Westerdokstrook

Sloop kantoorgebouw: De Narwal

bouw ateliers op houtwallen

Appertementencomplex Bickerswerf, HM architecten
Nieuwbouw studenthuisvesting Bickerseiland

Renovatie Westerdokstrook

‘Krotopruiming en Sanering’: een na slechtste woongebied Amsterdam

Wederopbouwplan: woningen tot een minimum beperkt

Middenstrook bestaat uit 65 panden, met daarin 190 woningen

Middenstrook bestaat uit 90 panden, met daarin 250 woningen

Kleine ambachtelijke bedrijven, erbarmelijk behuisd in keetjes en loodsen langs het 
water.

alleen nog woningen op het Bickerseiland

w
erken

w
onen

scheepsbevonden activiteiten
grootschalige industrie

kleine handel op houttuinen en w
inkels

detailhandel

kantoren en diensten
ateliers

11S T E D E L I J K E  S T RU C T U U R  E N  P R O G R A M M AT I S C H E  K E N M E R K E N  VA N  H E T  B I C K E R S E I L A N D

1600

1725

1625

1825

1925

1750

1650

1850

1950

1775

1675

1875

1975

1700

1800

1900

2000

aanleg bickerseiland

Jan Bicker bebouwt eiland met woonhuizen, pakhuizen en scheepstimmerwerven

verbod op bebouwen houtwallen

Sloop woning Bicker

maken van omheining op houtwallen word toegestaan

meer woningen door verspoepeling bedrijfsmatige karakter

dertien werven aanwezig

aanleg westerdok complex

werven maken plaats voor suikerrafinaderij (intrede grootschalige industrie)

nog vijf scheepswerven over

legalisering bebouwing houtwallen

Algehele opheffing scheepswerven

Oplevering 1e kantoorgebouw: De Walvis

Oplevering 1e woningen stadsvernieuwing Paul de Ley
Nieuw bestemmingsplan: woonbestemming

Oplevering grootschalig stadsvernieuwingsproject Westerdokstrook

Sloop kantoorgebouw: De Narwal

bouw ateliers op houtwallen

Appertementencomplex Bickerswerf, HM architecten
Nieuwbouw studenthuisvesting Bickerseiland

Renovatie Westerdokstrook

‘Krotopruiming en Sanering’: een na slechtste woongebied Amsterdam

Wederopbouwplan: woningen tot een minimum beperkt

Middenstrook bestaat uit 65 panden, met daarin 190 woningen

Middenstrook bestaat uit 90 panden, met daarin 250 woningen

Kleine ambachtelijke bedrijven, erbarmelijk behuisd in keetjes en loodsen langs het 
water.

alleen nog woningen op het Bickerseiland

w
erken

w
onen

scheepsbevonden activiteiten
grootschalige industrie

kleine handel op houttuinen en w
inkels

detailhandel

kantoren en diensten
ateliers

Een voorbeeld van een matrix 
van het Bickerseiland om 
beeldend uit te drukken waar 
de belangrijkste veranderingen 
in bebouwingsstructuur worden 
afgezet tegen wijzigingen in het 
woon- en werkprogramma.
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[1] www.cbs.nl (2013). 
Nederland wordt steeds 
ondernemender. Webmagazine, 
woensdag 25 april 2012

Studies naar de programmatische context om de (ruimtelijke) ontwerpopgave te kunnen 
formuleren

Het is van belang om een selectie te maken van de belangrijkste contextuele kenmerken 
uit de verschillende verhaallijnen om zo tot een nieuw en bruikbaar verhaal te komen. 
Daarvoor moeten de verhaallijnen eerst worden uitgediept en daarom heb ik twee studies 
verricht. Het gezamenlijke doel van de studies is gericht op het vinden van contextuele 
aanknopingspunten om passende programma’s bij elk van de drie eilanden te vinden. 

 
1. Wonen + Werken, een atlas.

Deze eerste studie heeft betrekking gehad op de vormen van het wonen en werken die 
men tegenwoordig kan aantreffen binnen het stedelijk milieu. In de afgelopen decennia 
is er door de groeiende dienstverlenende sector en de technologische ontwikkelingen een 
terugkeer van het werken op de plek waar men woont ontstaan. Tegenwoordig zijn tal van 
beroepen, met name de functies waarbij er enkel een computer benodigd is, niet meer 
plaatsgebonden. Steeds meer stimuleert men werknemers (ook) thuis te gaan werken en zien 
we zelfstandig ondernemers vanuit huis opereren. Het sparen van het milieu, terugdringen 
van kosten, verminderen van reistijd en toename van flexibiliteit zijn slechts enkele redenen 
om te kiezen voor een werkplek dichtbij of in het woonhuis. Vooral in de afgelopen tien jaar 
zien we een stijging in het aantal kleine ondernemingen in Nederland.1

Vaak gebruikt men een overbodige ruimte in het huis en bouwt deze om tot een kantoor, 
of transformeert men de schuur in de tuin tot werkplek. Flexibiliteit van de bestaande woning 
is hierbij maatgevend voor de toepasbaarheid van de werkfunctie. Veelgebruikte huidige 
woontypologieën zijn echter niet gericht op het thuiswerken.  Op welke manier kunnen we 
tot nieuwe typen komen om wonen en werken te integreren? 

De studie naar de gecombineerde vormen van het wonen en werken heeft geresulteerd 
in een boekwerk waarin verschillende ruimtelijke types zijn opgenomen. Deze types 
zijn voortgekomen uit een zoektocht naar de verschillende woon-en werkvormen en de 
manier waarop ze voor verschillende doelgroepen geschikt kunnen zijn. In bijlage I zijn de 
verschillende typen weergegeven.

Deze studie richt zich op de brede programmatische context en is uitgevoerd in 
samenwerking met Matthijs Gerds. Hij maakt ook deel uit van het afstudeeratelier 
Amsterdam Renewals en kan de resultaten voor zijn eigen onderzoek inzetten.
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2. De Westelijke Eilanden Amsterdam. Een matrix van stedelijke structuur en programmatische 
invullingen

Het doel van de tweede studie is gericht op het in kaart brengen van de ontwikkeling 
van de stedelijke structuur. Om hierin de relatie te vinden met culturele- en maatschappelijke 
ontwikkelingen en transformaties van dit gebied. Hiermee heb ik hoofdzakelijk kenbaar 
willen maken hoe de stedelijke structuur het woon- en (of) werkprogramma heeft beïnvloed 
en vice versa: op welke manier heeft het aldoor wijzigende woon-werkprogramma de 
stedelijke structuur doen transformeren? 

Met de studie zijn motieven gevonden die bijdragen in het implementeren van nieuwe 
woon- en werkprogramma’s op elk van de drie eilanden die voort zijn gekomen uit de eerste 
studie. Door deze typen te laten beïnvloeden en af te stemmen op elk van de drie eilanden, 
kunnen ze plaatsspecifiek worden gemaakt. De bredere context van het wonen en het werken, 
en de lokale context van de Westelijke Eilanden worden zodoende in elkaar verweven. 
Bestaande en nieuwe contextuele verhaallijnen lopen in elkaar over.

Vanuit deze kruisbestuivingen is voor elk eiland een projectlocatie gekozen met een bijpassend 
nieuw woon-werk programma. Zo ontstaan er drie ontwerpopgaves die in de volgende paragra-
fen kort worden toegelicht.
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Isometrie van de morfologische 
structuur van de Westelijke 
Eilanden (situatie 2013)

Realeneiland

Prinseneiland
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Bickerseiland
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Projectlocatie Bickerseiland.
Een gat in de 20 meter brede 
bebouwingsstrook die over de 
gehele lengte van het eiland 
loopt.
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Projectlocatie Realeneiland.
Voormalige scheepswerf. 
Tegenwoordig: parkeerplek en 
gezamenlijke groentuin.

Projectlocatie Prinseneiland.
Oude loods tussen een grote 
serie pak- en woonhuizen.
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en Westelijke Eilanden: een 
buurt in beeld. Amsterdam 
Publishers, Amsterdam

Ontwerpopgave voor het Bickerseiland: Home is where the work is.

Bebouwingsstrook als ruggengraat van het eiland

De oorspronkelijke verkavelingsstructuur op het Bickerseiland heeft er toe geleid 
dat over de lengte van het eiland een langgerekte strook bebouwing is ontstaan. Aan de 
oostzijde van deze 20 meter brede bebouwingsstrook waren grote terreinen aanwezig 
waar schepen werden gebouwd. De westzijde bevatte houttuinen die voor opslag dienden.  
Door de woningen in deze strook rug aan rug te situeren, is een uiterst voordelig 
bebouwingsoppervlak ontstaan, waardoor maximale ruimte voor werven en opslagplaatsen 
overbleef .

De verkavelingsstructuur is door de eeuwen heen behouden gebleven, waardoor de 
bebouwingsstrook steeds als ruggengraat van het eiland heeft gefunctioneerd. Het aantal –
arbeiders- woningen nam vanaf begin achttiende tot eind negentiende eeuw geleidelijk toe. 
De intrede van de grootschalige industrie op de eilanden deed het aantal arbeiders verder 
toenemen, waardoor de ruggengraat verder werd volgebouwd en (over)verzadigd raakte. 
Nadat in de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw de grootschalige industrie op het 

Bickerseiland nu type ‘uit’ met gezamenlijke verkeersruimte

Bickerseiland 1614

Bestaande structuur

basistype ‘uit’

nieuw programma
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eiland verdween – en hiermee vele arbeiders ook- bleef het eiland zitten met de restanten van vaak slecht 
gebouwde huizen, waar na leegstand het verkrottingsproces in gang werd gezet. 

In 1953 werd het eiland vanwege de verkrotting als het op een na slechtste woongebied van 
Amsterdam aangemerkt, waarna in het kader van de wet ‘Krotopruiming en Sanering’ grote delen van de 
bebouwingsstrook werden gesloopt. Het gehele eiland werd opnieuw bestemt als kantoorgebied, en verdere 
sloop van het eiland stond er hiermee aan te komen. Toch is de eeuwenoude bebouwingsstructuur van 
rug-aan-rug woningen met lichthoven niet verloren gegaan. In de beginperiode van de stadsvernieuwing 
hebben bewoners gepleit voor behoud van deze oorspronkelijke structuur, waarna invulprojecten van De 
Ley en van den Bout deze bebouwingsstrook op vernieuwende wijzen hebben ‘geheeld’.2 

De bebouwingsstrook heeft gedurende de eeuwen door vooral gediend om woningen en pakhuizen 
onder te brengen. Op een aantal plaatsen was de grondgebonden etage van de woningen bestemd om 
kleine winkels onder te brengen. Wat betreft het huidige werkprogramma op het Bickerseiland, kan gesteld 
worden dat de watergebonden activiteiten in zijn geheel verdwenen zijn, evenals de industriefuncties. 
Slechts enkele kleine dienstverlenende bedrijven en aan de detailhandel gelieerde ondernemingen zijn 
overgebleven. Toch lijkt het karakter van het wonen en werken op een aantal plaatsen op het eiland 
nog steeds door te schemeren in de atmosfeer die het eiland uitstraalt. Een aantal bedrijven in de 
dienstverlening zijn op verscheidene plaatsen ‘verstopt’. 

Woon- en werkprogramma voor mensen met kantoor aan huis: type ‘uit’

Door de ‘verstopte’, vaak kleine bedrijven en kantoren terug te plaatsen in de bebouwingsstrook 
wordt het gemengde karakter van wonen en werken weer aangesterkt. In de strook is een gat gevonden 
die twee kavels breed is. Dit gat leent zich bij uitstek om 4 woningen te realiseren met bijbehorende 
kantoorruimten. 

Het bijbehorende type woon-werkruimte is het type ‘uit’. Bij dit type bestaat er nog harde scheiding 
tussen het wonen en werken die optreedt in de vorm van ruimtelijke separatie. Het type ‘uit’ is daarmee 
buitengewoon geschikt voor ondernemers met een kantoor aan huis. Klanten of werknemers kunnen 
namelijk buiten de woning om ontvangen worden terwijl de kantoorruimte toch nabij de woning gelegen 
is. De vier woningen met bijbehorende kantoorruimtes kunnen over beide kavels verspreid worden om de 
ruimtelijke separatie te waarborgen. Daarnaast kan de separatie ook in verticale stapeling worden opgelost. 

De ruimte die tussen de gestapelde woon- en werkvolumes ontstaat kan dienen als lichthof, 
om zo voldoende daglicht in de bebouwingsstrook te waarborgen. De lichthof kan daarnaast als 
gemeenschappelijke ruimte worden gebruikt om spreekkamers te organiseren. Ook de routing wordt 
hier opgelost. Zo kan er een ruimtelijke ervaring van de lichthof in de bebouwingsstrook ontstaan die 
tegelijkertijd programmatische voordelen biedt. Daarnaast zorgt de integratie en afstemming van het 
nieuwe programma op de bestaande structuur ervoor dat deze plaatsspecifiek wordt. 
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Ontwerpopgave voor het Prinseneiland: Focus on the (art)work

Het verleden het best geconserveerd.

Van de drie verschillende eilanden is het oorspronkelijke karakter op het Prinseneiland 
het best bewaard gebleven. Het eiland werd geheel ingericht met pakhuizen, die tot in de 
twintigste eeuw dienst hebben gedaan. Daarna zijn een aantal pakhuizen verbouwd of 
vervangen door woonhuizen. Dit proces kwam eind negentiende eeuw op gang. Het formele 
en monumentale karakter van de gebouwen op de typische langgerekte kavels binnen de 
ringweg is zodoende sterk geconserveerd. 

 De hoge bebouwingsdichtheid en de geringe openbare ruimte hebben er de 
afgelopen eeuw toe geleid dat binnen de ruimtelijke structuur een aantal ingrepen hebben 
plaatsgevonden om zodoende toch private buitenruimten te ontwikkelen. Zo bevinden zich 
in de dichtbebouwde kern een aantal smalle binnenterreinen die gezamenlijk een groot open 
gebied vormen. Het gebied is niet toegankelijk voor de bezoeker en biedt de bewoners enige 
mate van privacy. Een onontdekte wereld die afgesloten is van de vele toeristen die het eiland 
bezoeken. 

Prinseneiland nu type ‘in’ waarbij werken de prioriteit heeft

Prinseneiland 1614 basistype ‘in’

Bestaande structuur nieuw programma
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Broedplaats voor kunstenaars

Niet alleen het monumentale karakter is het best bewaard gebleven op het Prinseneiland. Ook de woon-
werk relatie lijkt hier nog het meest nadrukkelijk aanwezig te zijn. In talloze loodsen op de aan het water 
gelegen werfterreinen zijn ateliers en werkplaatsen ingericht, waarin de ambachtelijke bedrijvigheid zich 
duidelijk manifesteert op het Prinseneiland. Deze maakindustrie (veelal in de creatieve sector) geeft dit eiland 
een specifiek programmatisch karakter en sluit aan bij het oorspronkelijke -aan de creatieve sector gelieerde- 
karakter die in de bedrijvigheid op de kleine scheepswerven school. 

 De grote intrede van de ateliers heeft in de periode voorafgaand aan de stadsvernieuwing 
plaatsgevonden. Het eerste atelier dateert zelfs uit eind 1898.3 De  leegstaande –en vaak vervallen- 
pakhuizen en schuren op de walkant waren bij het grote publiek nauwelijks populair vanwege de slechte 
woonomstandigheden. Voor kunstenaars fungeerden deze echter als broedplaatsen. Sinds de ontdekking van 
het rustiek gelegen eiland  zijn er vele atelierruimten gerealiseerd. In de afgelopen twee decennia zijn het 
aantal ateliers gegroeid van veertig naar tachtig.4 Een aantal van deze ateliers zijn gerealiseerd in pakhuizen 
die zijn ingericht als woon- en werkpanden. 

 Het is erg opvallend dat er dergelijke verzamelgebouwen aanwezig zijn waarin een gecombineerd 
woon- en werkprogramma is gerealiseerd. Des te opvallender is dat deze programma’s zich grotendeels 
gevoegd hebben in de bestaande bebouwing, waardoor een duidelijke typologie die huisvesting bied aan huis 
gebonden ateliers, niet aanwezig lijkt te zijn. In tegenstelling tot de afzonderlijke maar duidelijk signaleerbare 
‘schuurachtige’ werkruimten op de werfterreinen, laat het werkprogramma in de dichtbebouwde kern van het 
eiland zich manifesteren. Het is daarom opvallend dat een groot deel van de (kunst)ateliers zich bewust of 
onbewust ‘verborgen’ houden, zoals de pakhuizen eveneens andere programma’s verbergen. 

Een ‘echt’ gebouw waar kunstenaars wonen en werken. Type: ‘in’.

De huidige situatie op het Prinseneiland leent zich uitstekend om op een nieuwe wijze ateliers en 
woningen te organiseren. De plek van een oude schuur, die centraal op het eiland aan de twee belangrijkste 
straten ligt, biedt hiervoor de gelegenheid. Er is ruimte om 4 atelierwoningen te realiseren en deze worden 
ontworpen voor een aantal kunstenaars op het eiland, die landelijk ook enige bekendheid hebben. Schilderes 
Ans Markus, industrieel ontwerper Benno Premsela (inmiddels overleden), keramist Geert Mak en 
installatiekunstenares Maria Blaisse. 

Kunstenaars hechten vaak veel waarde aan hun werkplaats en minder aan hun woongedeelte. Vaak 
speelt het werken en wonen in dezelfde ruimte af waardoor het type ‘in’ een erg geschikt type blijkt voor deze 
doelgroep. Binnen het type ‘in’ zijn er verschillende manieren om toch enige afscheiding te organiseren als 
dat wenselijk is. Dit hangt van het werk en de wens van de kunstenaar af. Ondanks de fictieve bewoners moet 
het gebouw zo zijn ontworpen dat verschillende kunstenaars met verschillende wensen de atelierwoningen 
kunnen betrekken. Er moet enige mate van flexibiliteit worden ingebouwd, net zoals de pakhuizen dat hebben.

Naast de atelierwoningen kan het gebouw ook gedeelde functies opnemen, zoals een galerij, een 
workshopruimte en een gezamenlijke werkplaats en opslaggedeelte. Zodoende kan het publiek het maakproces 
ervaren, het product zien ontstaan en de tentoonstelling beleven. De kunst op het eiland blijft zo niet langer 
verborgen.



40

Ontwerpopgave Realeneiland: Bed and workfast

Één overgebleven scheepswerf

Kenmerkend voor het Realeneiland is de dubbelzinnige structuur van enerzijds grootschalige gebouwvolumes, en de 
aanwezigheid van een aantal resterende kleine scheepswerven en woningen anderzijds. Dit verschil in schaal is afkomstig 
uit het originele verkavelingspatroon, waar de noordzijde bestemd was voor kleine breeuwwerven, terwijl het zuidelijke 
deel werd gebruikt voor de bouw van (grote) pakhuizen. In tegenstelling tot de andere eilanden had deze zuidzijde een 
gemeenschappelijke kade en hierbij behorende gebouwen die in maat afweken van de fijnere bebouwing op het Bickers- 
en Prinseneiland. 

Toen de grootschalige industrie zijn intrede deed, werden zowel kavels aan de noord- als aan de zuidzijde van de 
Vierwindenstraat gebruikt om grote fabrieken te ontwikkelen. Slechts een aantal kleine (pak)huizen en scheepswerven 
op de korte zijden van het eiland bleven in takt. Maar de komst van de grootschalige bedrijvigheid heeft de schaal en de 
structuur van gebouw en kavel op het Realeneiland verder doen uitvergroten. Deze (gebouw)maat heeft de overhand 
gekregen, ook ten tijde van de stadsvernieuwingsperiode. In tegenstelling tot de (eerdere) projecten op het Bickerseiland, 

Realeneiland nu
Aangepast type: ‘Starbucks’. Recreëren en werken in dezelfde ruimte. Daaraan 
‘hotelkamers’ toegevoegd.

Realeneiland 1614

Bestaande structuur nieuw programma
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zijn de gebouwen hier als ensembles ontworpen op locaties waar eerst de fabrieken stonden. In deze ensembles zijn enkel 
woningen opgenomen, waardoor het werk gerelateerde karakter op dit eiland volledig verdween. 

Een nog aanwezige scheepswerf herinnerd ons nu aan de bedrijvigheid zoals deze vroeger aanwezig was op het 
eiland. Zoals gezegd lijkt de grove maat van de stadsvernieuwingsprojecten de overhand te hebben genomen ten opzichte 
van de fijnmazigere structuren die enkel nog als fragmenten op de eilanden aanwezig zijn. Toch lijken het juist deze 
fragmenten die een bepaalde kwaliteit met zich meedragen en het eiland van enig –oorspronkelijk- karakter voorzien. 
De vraag is of het nieuw te ontwerpen programma mee moet gaan met de ‘schaalvergroting’ op het eiland, of zich hier 
juist tegenaf moet zetten om weer enige balans terug te brengen. Dat laatste lijkt het meest voor de hand liggend. Temeer 
omdat het erg relevant is om aan te sturen op kleinere projecten die een buurt maximaal kunnen injecteren.  

Openbare karakter van het eiland

Wat verder opvalt is dat het overgrote deel langs de waterkant bestaat uit openbare kades. Het openbaar 
toegankelijke gebied is mede hierdoor een stuk ruimer dan dat op de andere eilanden het geval is. Juist het feit dat al 
de kades openbaar zijn, lijkt er echter voor te zorgen dat er geen duidelijke verblijfsplaatsen als zodanig gedefinieerd 
zijn. Dit is wel het geval aan de westzijde van het eiland met de behouden, fijnmazigere verkavelingsstructuur, waar 
het enige groengebied van het eiland is te vinden en een gezamenlijke, maar vervallen tuin is ingericht die grenst aan 
het water. Deze plek refereert, samen met de naastgelegen scheepswerf (de enige op de Westelijke Eilanden), aan het 
oorspronkelijke karakter van dit eiland die nagenoeg verloren is gegaan. 

Opmerkelijk is dat dit een van de weinige plaatsen in de toch in grote mate aanwezige openbare ruimte is, die als 
bruikbaar wordt ervaren. Verdere collectief gebruikte ruimte is te vinden op de semi-openbare binnenplaatsen in de 
stadsvernieuwingsblokken. Echter lijkt het overgrote gedeelte van de collectieve gebieden door gebrek aan functies niet te 
worden benut. 

Werken, logeren en/of pauzeren op een nieuwe ‘werf ’

De ‘beleving’ van de openbare ruimte kan worden uitgebreid en geïntensiveerd door het toevoegen van specifieke 
functies en programma’s. De projectlocatie richt zich op de gezamenlijke (vervallen) tuin met naastgelegen (grotendeels 
leegstaande) parkeerplaats. Op deze plek aan de westkant van het eiland is de oorspronkelijke structuur nog aanwezig en 
was in het verleden een werf gelegen.

Vanuit de sfeer die van de eerdere werven uitging, wordt een nieuw gemeenschappelijk programma ontwikkeld. In 
en rondom nieuwe ‘loodsen’ kunnen mensen recreëren of komen werken in paviljoen-achtige ruimtes. Een nieuw woon-
werk programma waar in een ‘starbucksachtige setting’ kan worden verbleven. Zoals het bestaande groengebied gedeeld 
wordt, zo wordt het nieuwe plan en plek voor besprekingen en werksessies, of om gewoon te lunchen of te ontspannen. 

Het gemeenschappelijke aspect staat voorop in het plan, dat voorziet in gedeelde functies die door zowel eilanders 
als niet-eilanders gebruikt kunnen worden. Het nieuwe plan laat de verkavelingsstructuur van de verdwenen werven 
met een knipoog terug komen. Een nieuwe, informele werksfeer die ontstaat refereert aan de drukke bezigheden uit het 
verleden. Ingegeven door een hedendaags programma.



Studiemodel naar een zoektocht 
van een stapelstructuur van 
woon- en werkprogramma’s op 
de Westelijke Eilanden.

Schaal 1:100
Materiaal: MDF, transparante 
sheets
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Zoeken naar een passende structuur.

Context en continuïteit

Vanuit de zoektocht naar diverse verhaallijnen die betrekking hadden op de context 
van de Westelijke Eilanden is een nieuw plot ontstaan die de ontwerpopgaves vormt voor 
de drie inbreidingsplannen. Een tweede stap in het vernieuwde contextuele ontwerpproces 
richt zich erop om een format of een concept te vinden om de ontwerpopgaven in ruimtelijke 
zin te vertalen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van bestaande structuren door te 
zoeken naar continuïteit want iets ‘onbekends’ en ‘nieuws’ kan in een doorgezette structuur 
plaatsspecifiek worden. En daardoor een contextuele verbinding aangaan. 

Continuïteit in stedelijke structuur

Het meest voor de hand liggend is om de stedenbouwkundige en morfologische 
structuur te zoeken en deze door te zetten. Maar niet altijd kan een bestaande structuur 
zomaar doorgezet kan worden. De structuur op de Westelijke Eilanden dateert uit de 16e 
eeuw en is niet geheel in staat om hedendaagse programma’s te herbergen. Bestaande 
structuren lenen zich niet altijd in letterlijke zin voor nieuwe programma’s. Daarom moet er 
selectief worden omgegaan met het doorzetten van het bestaande. De bestaande structuur 
kan gemanipuleerd en getransformeerd worden waarmee het tegemoet komt aan het nieuwe 
programma. Dat is één manier om de contextuele karakteristieken te behouden. Het selectief 
doorzetten of verbuigen van de meest kenmerkende elementen.

Maar andersom geldt hetzelfde. Ruimtelijk gebruik van nieuwe  programma’s kan 
evengoed worden ingegeven door de kenmerken van de bestaande structuur. 

Continuïteit als basis voor nieuwe ruimtelijke concepten.

Naast het zoeken van (selectieve) continuïteit in stedelijke structuur is het net zo goed 
mogelijk deze continuïteit te vinden in andere structuren en gewoontes. Want ook hierin 
kunnen ruimtelijke concepten worden gevonden om het nieuwe ‘contextuele verhaal’ aan 
op te hangen. Bijvoorbeeld in het doorzetten van programmatische aspecten. Maar ook 
constructieve aspecten, kenmerkende bouwstijlen of een typisch materiaalgebruik. 

De nieuwe ruimtelijke concepten kunnen gebaseerd zijn op een selectieve continuïteit 

02
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Zoeken naar een passende structuur.

Context en continuïteit

van het bestaande. Dat hoeft dus niet persé de bestaande morfologische structuur te 
zijn. Continuïteit van minder formele elementen en structuren zorgen namelijk vaak 
voor minstens zulke herkenbare verbindingen. De utilitaire uitstraling van pakhuizen 
op het Prinseneiland, of de schuurachtige elementen- en materiaaltoepassingen van de 
scheepswerven op het Realeneiland geven bijvoorbeeld voldoende aanleidingen tot het 
vinden van nieuwe structuur om ruimte te maken.
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Continuïteit van morfologische structuren op de Westelijke Eilanden

Bickerseiland

De vorm van de inpassing van het nieuwe volume binnen de bestaande 20 meter brede 
bebouwingsstrook is bijna vanzelfssprekend. Het hoogteverschil tussen straat- en grachtzijde  
sluit aan bij de bestaande hoogtes van de rug- aan rug woningen.

Prinseneiland

Minder vanzelfsprekend is de wijze waarop de twee volumes op het Prinseneiland 
overhoeks zijn gekopieerd. Het lijkt een afwijking ten opzichte van de bestaande 
structuur, maar het kopieren van dezelfde vormen komt echter vaak voor met de in 
serie gebouwde pakhuizen. Een gecontinueerde herinterpretatie dus die tegelijkertijd 
het bezonningsprobleem oplost. Daarnaast wordt een aansluiting bij de kenmerkende 
‘binnenruimte’ tot stand gebracht.

Realeneiland

De  kracht van de vormentaal die uit de structuur van de oude scheepswerven spreekt, is 
ingezet om de continuïteit hiervan na te streven. De vormen van de loodsen zijn zo sterk dat 
er transformaties op kunnen worden losgelaten zonder dat de herkenbaarheid verloren gaat.

Bickerseiland
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Prinseneiland

Realeneiland
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Bestaande structuren en patronen als basis voor nieuwe ruimtelijke concepten

Bickerseiland: Programma

Het ruimtelijk concept is gericht op de verticale stapeling van woon- en 
werkprogramma’s, waartussen een ruimte ontstaat die dient als lichthof, verkeersroute 
en gezamenlijke gebruiksruimte. De verticale stapeling is ingegeven door het voorkomen 
van werkruimten op het grondgebonden niveau van de bebouwingsstrook, waarboven de 
woningen zijn gelegen. In het nieuwe plan is deze horizontale stapeling naar een verticale 
stapeling getransformeerd. 

De lichthoven uit de bestaande bebouwingsstrook continueren zich daarmee in 
ruimtelijke zin in het nieuwe plan. In plaats van een vereiste om licht toe te laten treden 
zoals dat bij de bestaande woningen het geval is, wordt de lichthof hier echter ingezet om een 
nieuwe ruimtelijke ervaring te verzorgen. Een nieuwe ervaring die refereert aan de bestaande 
situatie. Met een bijkomend programmatisch voordeel.

Prinseneiland: Constructie

Het ruimtelijk concept komt voort uit de wijze waarop pakhuizen worden gebouwd en 
richt zich op het maken van een constructie. Zoals de pakhuizen als utilitaire bouwwerken 
met deze constructie ruimtes maken, zo doet de nieuw ontworpen gebouwstructuur dat ook.  

De constructie maakt ruimtes voor atelierwoningen die, net als de pakhuizen, erg 
flexibel zijn om veranderingen op te kunnen nemen. Maar die tegelijkertijd een unieke 
ruimtelijkheid met zich meebrengten is afgestemd op de toetreding van zonlicht en de 
omliggende bebouwing.

Realeneiland: Vormen en elementen

De eenvoudige vormen en eenvoudige bouwelementen van de scheepsloodsen dienen als 
inspiratie voor de nieuwe ‘loodsen’ die op een zelfde schuurachtige wijze zijn samengesteld, 
met het gebruik van eenvoudige elementen. Hierbij is een centrale rol weggelegd voor de 
polyester schaalelementen. Het materiaal verwijst naar de toepassing in de scheepsbouw van 
tegenwoordig, en het schone karakter weerspiegeld een nieuw soort gebruik van de loodsen. 
Er ontstaat een ambigue continuïteit van bestaande elementen en nieuwe, maar tegelijkertijd 
vertrouwde materialen. 
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Bickerseiland
programmatische stapeling

Prinseneiland
constructieve structuur

Realeneiland
vormen en elementen



1. verhaallijnen & structuur
een (ver)nieuw(d) concept

2. Citaten en verwijzingen
inhoudelijke kwaliteit

3. kaft als logisch gevolg
roep om herkenning

Bickerseiland: diepte van de 
woning benadrukt.

Materiaal: Populierenplex
Schaal: 1.30



II van III

Citaten en verwijzingen



52

een dialoog tussen de bestaande en nieuwe inhoud.

Op zoek naar nieuwe ruimtelijke ervaringen.

De eerste stap bij het maken van het intertekstuele verhaal legt de basis voor de tweede 
stap die genomen moet worden. De gevormde structuur en het bijbehorende ruimtelijke 
concept moet inhoudelijk verder worden uitgewerkt. Het ruimtelijke concept, en niet 
zozeer het beeldende concept! Want de context kan zich ook weerspiegelen in ruimtelijke 
karakteristieken. Iets dat vaak vergeten wordt als men een contextuele inpassing maakt. 
Meestal is de aandacht daarbij namelijk gericht op de buitenkant van het gebouw. Op de 
gevel en op de vorm. Maar waarom kunnen contextuele karakteristieken en lokale gewoonten 
niet binnen terugkomen? In de architectuur gaat het toch in de eerste plaats om de productie 
van ruimte? Ruimte die goed bruikbaar is op allerlei gebruiksniveaus en daardoor iets wat 
we om ons heen willen hebben? Contextuele architectuur hoort daar geen uitzondering op te 
vormen!

De lokale context verteld vaak over de manier waarop er in de desbetreffende 
morfologische structuur het beste met de vormgeving van ruimtes kan worden omgegaan. 
In het vernaculair van een plek zijn de ruimtelijke kenmerken van de context vaak terug te 
vinden.

Maar hoe vatten we de contextuele karakteristieken in ruimte? Zoals gezegd heeft 
de voorbereiding hiervoor plaats gevonden in de eerste stap waarbij aan de hand van een 
ruimtelijk concept een structuur is ontstaan die bepaalde kenmerken van de context in 
zich heeft opgenomen. De structuur moet echter nog verder worden ingevuld en met deze 
invulling kunnen de contextuele kenmerken worden benadrukt. Een diepe woning wordt 
bijvoorbeeld pas echt diep als je van de ene kant naar de andere kant kunt kijken, zonder 
onderbrekingen van wanden. 

Daar waar het eerste speerpunt met het zoeken naar een bepaalde continuïteit van 
programma’s en morfologische structuren een formeel karakter kent, daar is dit speerpunt 
van informelere aard. De productie van ruimte is dan wel gericht op een doeltreffende en 
voordelige manier van organiseren. De ruimtelijke ervaringen kunnen echter op een meer 
triviale, narratieve wijze tot stand komen. Citaten en verwijzingen, afgeleid uit het lokale 
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vernaculair, waarbij gekeken kan worden naar historische en culturele eigenheden. Net als 
de postmodernisten hun gevels samenstelden door middel van verwijzingen naar historische 
gebouwonderdelen en stijlkenmerken. Zo kan ook de ruimte worden samengesteld. Zo kan 
een ruimtelijke ervaring worden vormgegeven. Het is daarbij nodig op zoek te gaan naar 
zowel oude als nieuwe citaten, om het plan inhoudelijk te vullen. 

In de combinatie van deze citaten kunnen ‘algemene en universele’ ruimten gebricoleerd 
worden naar plaatsspecifieke ruimten. De citaten en verwijzingen kunnen worden gevonden 
in uiteenlopende ontwerpinstrumenten. Een bepaalde vorm, maat of schaal van de ruimte 
bijvoorbeeld. De wijze waarop er met licht wordt omgegaan. Een materialiteit en textuur van 
de ruimte die refereert aan de lokale context. 

Om de context te weerspiegelen in de ruimte gaat het erom dat er nieuwe ruimtelijke 
ervaringen worden gecreëerd die associaties oproepen met de bestaande context. Met 
de nadruk op associaties. Verwijzen boven citeren. Want kopieren is vaak zinloos omdat 
programmatische eisen veranderen. Er bestaat een verschil tussen een loods op een 
scheepswerf waar mensen om en naast elkaar heen op verschillende manieren met een boot 
aan het werk zijn, en een paviljoen op een voormalige scheepswerf waar mensen achter hun 
laptop zitten te werken of een rapport doorlezen.   

Maar de ruimtelijke ervaring kan echter hetzelfde zijn. Een loods of paviljoen die uit 
één grote ruimte is opgebouwd en waarin verschillende kleine hoekjes geënsceneerd zijn 
waar mensen tijdelijk kunnen gaan werken. Door dergelijke associaties te zoeken in de 
vormgeving van de ruimte, ontstaat er een dialoog tussen het verleden en het heden. Een 
ruimtelijke dialoog die altijd in de eerste plaats gericht is op bruikbaarheid en inhoudelijke 
kwaliteit.  Maar de manier waarop de nieuwe ruimte wordt gebruikt, kan deels gebaseerd zijn 
op het verleden.
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Bickerseiland
Langsdoorsnede en 
plattegrond 1e verdieping.

Ruimtelijke gebruik van de 
lichthof. Refererend aan 
de beperkingen van de 
bebouwinsstrook.

Prinseneiland
Langsdoorsnede en 
plattegrond 3e verdieping.

Een utilitaire gebouwstructuur 
waarvan de ruimtes door 
kunstenaars wordt ingevuld. 
De ‘onafgemaakte’ atmosfeer 
weerspiegelt zich in de 
ruimtelijke beleving van de 
pakhuizen en loodsen op het 
eiland.

Realeneiland
Langsdoorsnede en plattegrond 
tussenverdieping.

De halfronde vorm van de 
loodsdaken zorgt samen 
met een tussenvloer voor 
verschillende wijzen van 
lichtinbreng waardoor specifieke 
sferen ontstaan die aansluiten 
bij de soorten programma’s.



Bickerseiland
gedeelde tussenruimte

Prinseneiland
atelierwoning

Realeneiland
xcvxcvasdf
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Citaten en verwijzingen op de Westelijke eilanden

Bickerseiland

De contextuele verwijzingen weerspiegelen zich de afwisseling van 
woon- en werkruimten. In ruimtelijke zin heeft de Bickersstrook heeft zich 
in het gebouw binnenste-buiten gekeerd. De verkeerszone dient daarbij 
gelijktijdig als lichthof, waardoor de ruimtelijke ervaring wordt opgeroepen 
die refereert aan de kenmerken van de bebouwingsstrook. De ‘inhoud’ op 
het Bickerseiland is niet geciteerd, maar bevat subtiele verwijzingen naar 
bestaande contextuele verhaallijnen.

Prinseneiland

Hier vallen de ‘constructieve’ verwijzingen op naar de pakhuizen. 
Een kale structuur, die door middel van slechts enkele elementen zoals de 
schuifpuien, het karakter krijgt dat bij het Prinseneiland en atelierwoningen 
hoort. De ruimtelijkheid wordt gedirigeerd door de typische sprong in 
vloervelden. De onafgewerkte constructie versterkt het utilitaire karakter.

Realeneiland

Deze ruimte wordt gekenmerkt door expliciete verwijzingen en directe 
citaten. De polyester tussenvloer refereert aan de scheepsbouw die op deze 
plek plaatsvond, en met een beetje fantasie zelfs aan een schip dat in de loods 
ligt en waar iedereen op verschillende plekken aan kan zitten werken. Ook de 
sprongen in de vloervelden citeren over de aflopende werfterreinen. 

De ruimtelijke ervaring om in een ‘vernieuwde’ werf te staat wordt 
gecomplementeerd door de schuurachtige uitstraling van de gevel.
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1. verhaallijnen & structuur
een (ver)nieuw(d) concept

2. citaten en verwijzingen
inhoudelijke kwaliteit

3. kaft als logisch gevolg
roep om herkenning

Studiemodel naar een 
baksteengevel met 
strakke stenen die door 
hun vormafwijking het 
weerbarstige en ruwe karakter 
weerspiegelen van de bestaande 
pakhuisgevels. (Niet toegepast)

Materiaal: MDF
Schaal: 1.3
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III van III

Kaft als logisch gevolg
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Kopieren is geen issue meer.

Een gevel die ook intrinsiek gemotiveerd is.

Met het derde speerpunt belanden we bij de laatste stap van dit manifest en die heeft 
betrekking op het vormgeven van de gevel. Dat brengt ons terug bij het onderwerp dat 
de aanleiding heeft gevormd in het opstellen van dit manifest. Het contextdebat dat zich 
hoofdzakelijk richt op het scheppen van identiteiten en fictionele verhalen. Om aan het 
populisme te beantwoorden door het verschaffen van beelden die aansluiten bij de lifestyle 
van het gegeven moment. Of om schijnbare contextuele verbindingen tot stand te brengen. 

Gezien de overwegend positieve reacties die mensen hebben op projecten als die van 
Sjoerd Soeters kan de belangrijke rol die het gevelbeeld in de hedendaagse architectuur speelt 
niet ontkent worden, en dat zal dit laatste speerpunt in het manifest ook zeker niet doen.

Maar tegelijkertijd is het manifest nadrukkelijk gericht om te laten zien dat het beeld 
per definitie het enige of meest prominente instrument is bij het maken van een contextuele 
inpassing. Integendeel. De eerste twee speerpunten hebben laten zien hoe deze aansluiting 
allereerst op een ruimtelijke manier is opgelost.

Daarom krijgt het beeld binnen dit manifest een andere rol, en daarin verteld de gevel 
niet alleen iets over de uiterlijke kenmerken van de buurt, maar ook over de inhoud van 
het gebouw. Het intertekstuele boek dat in dit manifest als metafoor is gebruikt om een 
contextueel verhaal op te bouwen waarin bestaande en nieuwe citaten verweven zitten, mist 
nog een kaft. Al zou het inzetten van de kaft als zijnde een gevel gezien de verscheidenheid 
aan opvattingen enigszins gevaarlijk worden. Want is er altijd een voor- en een achterkant? 
Waar bevindt zich de rug of wat als de kaft niet meer is dan een textiele ‘dust jacket’? 

Toch vervult de gevel binnen het nieuwe contextuele ontwerp een rol  die de meeste 
kaften ook op zich nemen: de voorbijganger te stimuleren en te introduceren het contextuele 
verhaal van de inpassing. Er wordt een deel van de inhoud prijsgegeven, en zo is de gevel niet 
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alleen extrinsiek, maar ook intrinsiek gemotiveerd. Omdat de nieuwe programma’s andere 
eisen stellen aan bijvoorbeeld ruimtelijk gebruik of bezonning, verandert het gevelbeeld ook 
in zekere zin. Dat is niet erg, want zo komen de verschillen en overeenkomsten in de gevel 
naar voren die verhalen over de bestaande en nieuwe contextuele verhaallijnen. 

Om nieuwe elementen in het gevelbeeld te introduceren, moet er een mate van vrijheid 
worden gecreëerd die deze nieuwe elementen veroorloven, en dat kan door het toepassen van 
een selectief aantal bestaande citaten. 

 Maar de bestaande contextuele citaten kunnen ook getransformeerd worden om 
gebruikt te worden in nieuwe toepassingen. De citaten en verhaallijnen kunnen uit 
verschillende onderdelen van de gevel worden afgeleid, zoals het ritme, de compositie en de 
toepassing van bepaalde elementen of materialen. 

Met de transformatie van deze bestaande elementen kunnen algemene elementen 
plaatsspecifiek worden gemaakt waardoor een dialoog tussen de lokale context en de bredere 
context ontstaat. Tussen de bestaande bebouwing en de nieuwe bebouwing. Het verleden 
en het nu. Het hele spectrum aan betekenissen van de context kan zodoende in de gevel bij 
elkaar komen. Juist daardoor kan het gevelbeeld belangrijk zijn.
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Gevelfragment Bickerseiland 1.100 Gevelfragment Prinseneiland 1.100
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Gevelfragment Realeneiland 1.100

Bickerseiland: ritme

Achter de gevels van het plan zijn woon-en 
werkruimten verticaal gestapeld, afgewisseld 
met inpandige balkons. Om toch aansluiting 
te vinden bij de bestaande gevelritmes van de 
grachtenpanden zijn bakstenen penanten voor de 
verschillende ruimten geplaatst op stalen liggers, 
die met hun vormentaal referen aan de sierlijsten 
en de traditionele driedeling van de gevel. 

Prinseneiland: element

De gevels van de omliggende pakhuizen 
worden gedomineerd door de reperterende 
elementen waarin gevelopeningen en luiken zijn 
opgelost. Voor de gevel van het project is op een 
soortgelijke wijze een element ontworpen waarin 
alle onderdelen zitten opgelost. 

Realeneiland: materiaal

Met de toepassing van ‘vertrouwde’ materialen is 
een vernieuwende gevel ontstaan die nog steeds 
het schuurachtige karakter bezit die de bestaande 
loodsen ook hebben. In het oog springend is het 
halfronde dak van wit polyester. Het materiaal dat 
voortkomt in de scheepsbouw refereert naar een 
nieuw soort ‘schoon’ gebruik van deze loods. Ook 
de houten rabatdelen hebben een soortgelijke 
behandeling begaan. Deze zijn 90 graden 
gedraaid zodat ze als lamellen functioneren, 
waarachter beglazing geplaatst kan worden. 
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Bickerseiland: gevelritmes Prinseneiland: gevelelementen
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Prinseneiland: gevelelementen Realeneiland: materialen
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De drie plannen uitgelegd





Een ruimtelijke ervaring van de lichthof

Bickerseiland: Home is where the work is

gegevens:

Bickersstraat 30 A-B en 37
kavelafmetingen 20 x 11 meter
gebouwoppervlakte

individueel programma:

4 woningen
4 kantoorruimtes

gedeeld programma:

2 overlegplekken
2 balkons
1 pantry
1 lunchruimte
toiletten (m/v)
dakterras
facilitaire ruimte

0
1
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1. Zicht op de Bickersstraat. 
Links de 20 meter diepe strook 
rug aan rug bebouwing die over 
de gehele lengte van het eiland 
loopt.

2. De ontwerplocatie bevindt 
zich op de plek waar twee 
oude loodsen een ‘gat’ in de 
bebouwingsstrook vormen.

3. De bebouwingsstrook vanaf 
de Bickersgracht gezien. 
Ook hier is het gat van de 
ontwerplocatie zichtbaar.

1

2

3
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De context van het Bickerseiland

Bebouwingsstrook als ruggengraat van het eiland. Zowel in structuur als programma.

De oorspronkelijke verkavelingsstructuur op het Bickerseiland heeft er toe geleid dat 
over de lengte van het eiland een langgerekte strook bebouwing is ontstaan. In deze 20 meter 
brede bebouwingsstrook is de projectlocatie gelegen. De rug-aan rug verkavelde woningen en 
de daartussen gelegen lichthofen zorgen voor het unieke karakter van deze bebouwinsstrook.

De bebouwingsstrook heeft gedurende de eeuwen gediend om woningen en pakhuizen 
onder te brengen. Op een aantal plaatsen was de grondgebonden etage van de woningen 
bestemd om winkels en bedrijvigheid onder te brengen, zoals dat nog steeds op een 
klein aantal plaatsen het geval is. Echter is deze oorspronkelijke menging van woon-
werkbestemmingen grotendeels verdwenen.

Slechts enkele kleine dienstverlenende bedrijven en aan de detailhandel gelieerde 
kantoren zijn overgebleven. Toch lijkt het gemengde karakter van het wonen en werken op 
een aantal plaatsen op het eiland nog steeds door te schemeren in de atmosfeer die het eiland 
uitstraalt. De overgebleven bedrijven in de dienstverlening zijn op vaak ‘verstopt’. 

Door de ‘verstopte’, vaak kleine bedrijven en kantoren terug te plaatsen in de 
bebouwingsstrook wordt het gemengde karakter van wonen en werken weer aangesterkt. 
In de strook is een gat gevonden die twee kavels breed is. Dit gat leent zich bij uitstek om 4 
woningen te realiseren met bijbehorende kantoorruimten. 

De ruimten worden zo georganiseerd dat woningen en kantoren fysiek van elkaar 
gescheiden zijn en daarmee buitengewoon geschikt blijken voor ondernemers met een 
kantoor aan huis. Klanten of werknemers kunnen namelijk buiten de woning om ontvangen 
worden terwijl de kantoorruimte toch nabij de woning gelegen is. De vier woningen met 
bijbehorende kantoorruimtes worden over de twee kavels van de projectlocatie verspreid om 
de ruimtelijke separatie te waarborgen. De ruimtelijke separatie wordt versterkt door deze 
ook verticaal op te lossen.

De ruimte die tussen de gestapelde woon- en werkvolumes ontstaat dient als lichthof, 
om zo voldoende daglicht in de bebouwingsstrook te waarborgen. De lichthof wordt 
daarnaast als gemeenschappelijke ruimte worden gebruikt om spreekkamers te organiseren. 
Ook de routing wordt hier opgelost. 

Zo ontstaat een ruimtelijke ervaring van de lichthof in de bebouwingsstrook die 
tegelijkertijd programmatische voordelen biedt. Daarnaast zorgt de integratie en afstemming 
van het nieuwe programma op de bestaande structuur ervoor dat het nieuwe plan zich 
vanzelfsprekend voegt in de historische context van het Bickerseiland.
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situatie Bickerseiland

1.2000

20 50m
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Verticale continuïteit van bestaande middenstrookbebouwing Bickerseiland.

De uiterlijke vorm van de inpassing van het nieuwe volume binnen de bestaande 
20 meter diepe bebouwingsstrook is bijna vanzelfssprekend. Het hoogteverschil 
tussen straat- en grachtzijde  sluit aan bij de bestaande sprong in hoogtes van de rug- 
aan rug woningen door dezelfde verdiepingshoogtes aan te houden. 

De gemiddelde kavelbreedte in de bebouwingsstrook betreft 5,5 meter. Het 
nieuwe ontwerp meet exact twee keer deze breedte en in het ontwerp van de 
gevel word de percelering van de eigenlijke twee kavels worden benadrukt om de 
aansluiting bij de bestaande structuur te versterken.

Ondanks de grote mate van continuiteit wat betreft het morfologisch 
voorkomen, toont het nieuwe gebouw ook subtiele afwijkingen. De bestaande 
bebouwingsstrook heeft vlakke gevelwanden die alleen op het niveau van het 
maaiveld worden doorgroken. Deze doorbrekingen hebben betrekking op het 
bereiken van de lichthof tussen de woningen.

In het nieuwe ontwerp komen deze doorbrekingen ook in verticale richting 
voor. Het zijn ‘gaten’ tussen de op elkaar gestapelde woon- en werkvolumes die 
gezamenlijk een lichthof vormen. Op een aantal plaatsen raakt deze ‘restruimte’ de 
gevel om daglicht toe te laten treden. Zodoende wordt er uitdrukking gegeven aan 
het nieuwe programmatische concept: de bestaande bebouwingsstrook op zijn kant.
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Beperking van de bebouwinsstrook wordt programmatisch en ruimtelijk benut

Het ruimtelijke concept voor het ontwerp is afgeleid uit zowel de vorm van de 
bebouwingsstrook als uit het toegepaste programma. Bewust is er voor gekozen om 
woonruimten en werkruimten van elkaar te scheiden. Kleine bedrijven en kantoren uit de 
dienstensector die zich hier vestigen, kunnen in dit ontwerp klanten en personeel buiten 
hun eigen woning om ontvangen, terwijl ze wel ‘direct’ aan huis werken. De sterkte van 
deze scheiding is vastgelegd door te varieren in de afstand tussen het woongedeelte en het 
werkgedeelte.

Daartoe zijn de woon- en werkprogramma’s horizontaal en verticaal gestapeld. Deze 
stapeling is op dusdanige wijze geconfigureert dat er een tussenruimte over de verschillende 
verdiepingen ontstaat. Via deze tussenruimte zijn alle woningen en werkruimten  te bereiken.

De tussenruimte is op dusdanige wijze vormgegeven dat ze niet alleen als verkeersruimte 
gebruikt kan worden, maar ook gezamenlijke functies voor alle kantoren plaats biedt. Zo zijn 
er spreekkamers, gezamenlijke toiletten en een pantry gesitueerd die door iedereen gebruikt 
kan worden. Op deze manier volstaat iedereen met een kleine kantoorruimte, die zich feitelijk 
uitbreid in de tussenruimte. Hierdoor is een maximale verdichting mogelijk. 

Daarnaast heeft de tussenruimte, die gebaseerd is op de bestaande lichthoven, zelf ook de 
rol om het 20 meter diepe gebouw van voldoende licht te voorzien. In plaats van een vereiste 
om licht toe te laten treden zoals dat bij de bestaande woningen het geval is, wordt de lichthof 
hier echter ingezet om een nieuwe ruimtelijke ervaring te verzorgen. Een nieuwe ervaring die 
refereert aan de bestaande situatie. Met een bijkomend programmatisch voordeel.
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woningen (4)

kantoorruimten (4)

gedeelde tussenruimte
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Constructieve principe voor stapeling woningen

Omwille van de constructieve haalbaarheid van het plan is er een systeem bedacht met 
dragende wanden die in de lengterichting van de kavel lopen. Door ook de tussenwand dragend 
te maken kan er worden volstaan met een kleine overspanning (5.5 m). Deze wordt gemaakt met 
een balklaag die tegelijkertijd een grid vormt waarop de wanden zijn afgestemt. Hiermee wordt 
de leesbaarheid van het plan vergroot. De ruimten stralen ondanks hun verschil in afmetingen 
dan toch rust en logica uit.
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balklaag h.o.h. 1500 mm die 
voor een grid vormt waarop 
wanden zijn ‘gesnapt’. 

stijlen van de kantoorruimten 
vallen samen met de balklaag

wanden in de lengterichting 
dragend uitgevoerd
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langsdoorsnede

1.200

Het versterken van de ruimtelijke ervaringen in de bebouwinsstrook.

Om de gebruiker het ruimtelijke effect van de lichthof te laten ervaren, zijn woningen 
en werkruimtes afwisselend in de lengterichting of in de breedterichting van de kavel 
gestapeld. Zodoende ontstaat er een labyrint-achtige tussenruimte die op strategische 
plekken de gevel raakt. Hier zijn spreekkamers of andere functies gesitueerd, waarmee het 
hart van de tussenruimte gebruikt wordt voor de routing. Zo wordt het ruimtelijk gebruik 
geoptimaliseerd.

In de vormgeving van de ruimten is gezocht naar een wijze om de kenmerkende 
karakteristieken van de strook en de lokale context te versterken. De tussenruimte die als 
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3.8

3.8

3.8

lichthof dient, bestaat uit lichte, maar ook donkere ruimten. In de route die de gebruiker over 
de verschillende verdiepingen aflegt, wordt met deze wisselende omstandigheden telkens een 
nieuwe bijdrage geleverd in de ervaring. Deze ervaring wordt verder uitgebreid doordat er 
steeds nieuwe en verrassende doorkijken naar buiten ontstaan die verschillende aspecten van 
het eiland laten zien. 

Het lichthof en de aangrenzende kantoren hebben een open en transparant karakter, in 
tegenstelling tot de woningen. Dit zijn ruimten waarin bewoners zich kunnen isoleren van 
hun werk. De ruimtelijke atmosfeer van de bebouwingsstrook manifesteert zich echter wel 
in de woningen. De diepte wordt gedramatiseerd door een configuratie te kiezen waarbij een 
doorzicht van voor- naar achtergevel mogelijk is. 
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plattegrond begane grond in situatie

1.200

1. entreegebied
2. woning A
3. werkruimte A
4. bergingen
5. werkruimte B

2 5m
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1

2

53 4
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plattegronden

1.200

1e verdieping

begane grond2 5m

1

2

6

78

9

53 4

1. entreegebied
2. woning A
3. werkruimte A
4. bergingen
5. werkruimte D
6. pantry (gezamenlijk)
7. balkon (gezamenlijk
8. woning B
9. werkruimte B
10. vergaderruimte (gez.)
11. balkon (gezamenlijk)
12. facaliteiten (gez.)
13. woning C
14. werkruimte C
15. woning D
16. overlegruimte (gez.)
17. terras (gezamenlijk)
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3e verdieping

2e verdieping

10

13

11 12 14

15

16 17
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Begane grond. Entree.

De entree tussen beide straten vormt als lange en smalle gang het 
eerste onderdeel van de lichthof, waar de gebruiker geconfronteerd 
wordt met de diepte van het gebouw. Door het stijgpunt centraal te 
situeren, ontstaat in het middendeel van de gang een aangelichte 
ruimte waarmee die bevestigd dat de gang zich in verticale zin 
doorzet. 
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Eerste verdieping. Kantine.

Vanuit de entree bereikt de gebruiker de volgende ruimte in de 
lichthof, waar het verschil in het transparante karakter van de 
kantoorruimten (rechts) en het gesloten karakter van de woonruimten 
(links) blijkt. De ruimtelijke beleving van de lichthof wordt geregiseerd 
door de contrasten in licht en donkere ruimten, en de steeds 
wisselende doorzichten.
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Derde verdieping. Spreekkamer

Op de derde verdieping ontstaat een nieuw doorzicht in de richting 
van de Bickersstraat. Aan de gevels zijn een kantoor en een 
spreekruimte gesitueerd. Het centrale deel wordt gebruikt voor de 
routing en wordt door middel van een vide aangelicht. Links een 
woning die over de gehele lengte van het blok is opgelost.
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Derde verdieping. Woning

Bij de woningen die over de lengte van het plan zijn opgelost worden 
de dienende ruimten zo compact mogelijk in het middendeel van de 
woning opgelost om de bediende ruimten van daglicht te voorzien. 
Om het ruimtelijk effect van de diepe woning te versterken is er voor 
gekozen om een doorzicht te maken over de gehele lengte. Vanuit de 
woonkamer aan de ene zijde kan zodoende het licht in de slaapkamer 
aan de andere zijde worden ervaren.
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Project gezien vanaf de 
Bickersstraat
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Synthese tussen een nieuwe gevelinvulling en een bestaand ritme

De bestaande gevelwanden van de Bickersstraat en Bickerssgracht kenmerken zich 
door de klassieke driedeling zoals we deze in Amsterdam kennen. In de plint zijn vaak 
werkruimten opgenomen, waarboven gewoond wordt. 

In het nieuwe plan worden woningen en werkruimten echter verticaal op elkaar 
gestapeld en het nieuwe beeld contrasteert daardoor met de bestaande gevels. Om 
uitdrukking te geven aan de nieuwe manier van stapeling, maar tegelijkertijd te refereren 
aan de bestaande gevelritmen is er een oplossing gevonden die de beide lagen met elkaar 
verenigd.

De eerste laag bestaat uit invullingen van baksteen waarin de afwijkende gevelopeningen 
laten zien of er een woning of een werkruimte achter gelegen is. Op de plek waar de lichthof 
de gevel raakt, zijn balkons als ‘gaten’ terug te vinden.

Op deze eerste laag zijn samengestelde stalen liggers gemonteerd. De uitstekende flensen 
refereren aan de sierlijsten van de bestaande gebouwen maar hebben in het nieuwe gebouw 
tegelijkertijd een belangrijke nieuwe functie. Tussen de liggers zijn bakstenen penanten 
geplaatst die het ritme van de bestaande gevels doorzetten. Met de plaatsing van de penanten 
wordt de gelaagdheid en de diepte van de gevel vormgegeven. 

Op het eerste gezicht lijkt er een vanzelfsprekende inpassing van een gevelwand tot stand 
te zijn gekomen. Een inpassing die opgaat in het bestaande beeld. Maar wanneer men langer 
kijkt, dan vallen de verschillen op tussen het bestaande en het nieuwe. Verschillen die iets 
zeggen over een nieuw gebruik, een continuïteit van de programmatische context. 
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1. Verschillende gestapelde 
gevelinvullingen woon- en 
werkruimten

2. samengestelde stalen HEA 

3. baksteen penanten
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1. 
UNP 260 m

et daarin een rollaag van m
etselwerk

2. 
UNP 140 

3. 
penant m

etselwerk, breedte: 4 K - v
4. 

4. wandinvulling m
etselwerk, kleur contrasterend m

et penant
5. 

kozijnen 67 x 114 m
m 

6. 
plafond woning: gipsplafond onder balklaag

7. 
plafond gezam

enlijke ruim
te: balklaag in zicht 2 x 150 x 50 m

m
 m

et 
daartussen arm

aturen
8. 

UNP 260

gevelaanzicht en doorsnede

1.50

0,5
1m

128 3 47 5
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02 Utilitaire structuur waarvan de invulling zichzelf wijst

Prinseneiland: Focus on the (art) work

gegevens:

Prinsengracht 87
kavelafmetingen: 30 x 12 meter
gebouwoppervlakte: 800 m2

individueel programma:

4 atelierwoningen
4 bergruimten

gedeeld programma:

tentoonstellings-of workshopruimte
foyer
binnentuin
werkplaats
dakterras
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1. Aanzicht Prinseneiland vanaf 
de gracht. De bestaande loods 
(laagbouw) zal plaats maken 
voor het nieuwe gebouw.

2. De Galgenstraat verbind 
het Prinseneiland met het 
Bickerseiland.

3. Gevelbeeld van de 
Prinsengracht waaruit duidelijk 
blijkt dat de loods afwijkt van 
hogere woon- en pakhuizen.

3

1

2
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De context van het Prinseneiland

Van de drie verschillende eilanden is het oorspronkelijke karakter op het Prinseneiland 
het best bewaard gebleven. Het eiland werd geheel ingericht met pakhuizen, die tot in de 
twintigste eeuw dienst hebben gedaan. Daarna zijn de pakhuizen verbouwd of vervangen 
door woonhuizen. Het formele en monumentale karakter van de gebouwen op de typische 
langgerekte kavels binnen de ringweg is zodoende sterk geconserveerd. 

De hoge bebouwingsdichtheid en de geringe openbare ruimte hebben er de 
afgelopen eeuw toe geleid dat binnen de ruimtelijke structuur een aantal ingrepen hebben 
plaatsgevonden om zodoende toch private buitenruimten te ontwikkelen. Zo bevinden zich 
in de dichtbebouwde kern een aantal smalle binnenterreinen die gezamenlijk een groot 
open gebied vormen. Het gebied is niet direct toegankelijk voor de passant en geeft biedt 
de bewoners enige mate van privacy. Een onontdekte wereld die afgesloten is van de vele 
toeristen die het eiland bezoeken. 

Niet alleen het monumentale karakter is het best bewaard gebleven op het Prinseneiland. 
Ook de woon-werk relatie lijkt hier nog het meest nadrukkelijk aanwezig te zijn. In 
pakhuizen en loodsen op de aan het water gelegen werfterreinen zijn ateliers en werkplaatsen 
ingericht, waarin de ambachtelijke bedrijvigheid zich manifesteert op het Prinseneiland. 
De kunst(ateliers) zijn echter bewust of onbewust verborgen waardoor het gemaakte werk 
grotendeels verscholen blijft voor het publiek.

De centraal gelegen planlocatie leent zich uitstekend om op een nieuwe wijze vier 
atelierwoningen te organiseren. Ontworpen vooreen aantal kunstenaars op het eiland, die 
landelijk ook enige bekendheid hebben. Schilderes Ans Markus, industrieel ontwerper Benno 
Premsela (inmiddels overleden), keramist Geert Mak en installatiekunstenares Maria Blaisse. 

Kunstenaars hechten vaak veel waarde aan hun werkplaats en minder aan hun 
woongedeelte. Vaak wonen en werken ze in dezelfde ruimte maar soms is ook enige 
scheiding gewenst. In feite hechten ze vaak nauwelijks aan afgemaakt en afgewerkt gebouw. 
Ze nemen bezit over de ruimte en vullen deze zelf wel in. Een soortgelijk proces heeft 
zich ook voltrekken met de vele pakhuizen op het eiland. Daarom is het nieuwe gebouw 
ontworpen als een kale structuur die wordt ingevuld door de desbetreffende gebruikers.

Naast de atelierwoningen neemt het gebouw ook gedeelde functies op, zoals een galerij, 
een workshopruimte en een gezamenlijke werkplaats en opslaggedeelte. Zodoende kan het 
publiek het maakproces ervaren, het product zien ontstaan en de tentoonstelling beleven. De 
kunst op het eiland blijft zo niet langer verborgen.
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situatie Prinseneiland

1.2000

20 50m
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Een herinterpretatie van de bestaande pakhuizen

De projectlocatie bevindt zich op de hoek waar de twee belangrijkste straten van het 
eiland elkaar kruisen en vormt daarmee de ‘hoeksteen’ om de bestaande morfologische 
structuur te voltooien. Deze structuur kenmerkt zich door de pakhuizen die op seriematige 
wijze zijn gebouwd, en waartussen enkele negentiende- en twintigste eeuwse woonhuizen 
staan.

Maar het naast elkaar bouwen zoals dat bij de pakhuizen gebeurde, levert op de hoek 
bezonningsproblemen op. De atelierruimten moeten worden voorzien van voldoende 
daglicht en daarom is er gekozen om twee dezelfde L-vormige volumes achter elkaar te 
plaatsen om doorzon te krijgen door gebruik te maken van de binnenruimte. De repetitie 
refereert aan de pakhuizen, terwijl de doorsnede van het gebouw refereert naar de typische 
woonhuizen uit de negentiende en begin twintigste eeuw op het eiland. In de combinatie 
is een oplossing gevonden om het bezonningsprobleem op te lossen en een vormentaal 
ontstaan die aansluiting vind bij de gebouwtypen op het eiland.

De binnenruimte tussen de pakhuizen wordt gecontinueerd in het nieuwe plan, en het 
‘gat’ tussen de beide volumes met atelierwoningen zorgt voor de daglichttoetreding van deze 
binnenplaats voor de kunstenaars.
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Een ‘onafgemaakt’ gebouw dat niet meer is dan een constructie

Het ruimtelijk concept komt voort uit de gebouwde structuren van de pakhuizen en 
richt zich op het maken van een constructie. Zoals de pakhuizen als utilitaire bouwwerken 
hun constructie de kenmerkende ruimtes maken, zo doet de nieuw ontworpen structuur dat 
ook.  

Kunstenaars hechten vaak nauwelijks waarde aan een afgemaakt gebouw. Ze nemen 
bezit over de ruimte en vullen deze zelf wel in. Daarom is er in feite alleen een constructie 
ontworpen die overeenkomstig de oude pakhuizen, flexibel genoeg is om veranderingen op 
te nemen. Maar die met een slimme opzet van vloervelden wel een unieke ruimtelijkheid met 
zich meebrengt. 

Naast de vrij indeelbare begane grond wordt deze ruimtelijkheid vooral benadrukt in 
de verspringing tussen de 2 en 3 verdiepingen, bij elk van de volumes waar atelierwoningen 
gelokaliseerd zijn. Deze vloeren worden gedragen door de gevels, waardoor een vrij 
indeelbare ruimte gegarandeerd wordt.

De ruimtelijke kwaliteit en de beleving hiervan wordt doorgezet in het 
overdedimensioneerde trappenhuis, waardoor tegelijktijdig andere functies kan vervullen.

1
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dragende gevelbladen

vrij overspannende vloervelden

skeletstructuur
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Het gebruik van de constructieve structuur

De ontworpen structuur is afgestemd op 3 verschillende programmaonderdelen. De 
begane grond kan worden gebruikt voor het organiseren van tentoonstellingen en workshop. 
Ook is er in de gedeelten waar geen daglicht komt een gezamenlijke opslagruimte aanwezig. 

De twee bovenste volumes bieden plaats voor elk twee atelierwoningen. Daarvan zijn 
de onderste twee atelierwoningen gekoppeld aan een gezamenlijke binnentuin. Hierdoor 
kunnen de kunstenaars uit deze ateliers hun werkzaamheden ook buiten verrichten. 
Daarnaast is het ook mogelijk hier buitententoonstellingen te organiseren, of om ter 
ontspanning te verblijven.

Kunstenaar Ad Reinhardt aan het werk 
in zijn studio in New York City (1960). 

Gefotografeerd door John Loengard.

2
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gezamenlijke binnentuin (eerste verdieping)

opslagruimte toebehorend aan atelierwoningen (benedenverdieping)

trappenhuis en foyerruimte

atelierwoningen (2 keer 2 units)

tentoonstellings- of workshopruimte (benedenverdieping)
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Een utelitaire gebouwstructuur waarvan de ruimtelijke invulling zichzelf wijst.

Vanuit de constructieve gebouwstructuur is er gezocht naar een ruimtelijke optimalisatie in gebruik. Er zijn 
passende en flexibele atelierruimten met bijbehorende woningen ontstaan. De doorsnede laat zien welke rol de 
verwevenheid van de 2 in de 3 verdiepingen hierin speelt. Deze verwevenheid draagt ook bij aan de ruimtelijke ervaring 
van het project. De atelierruimten zijn het meest prominent en dat wordt uitgedrukt in hun afmetingen en de overdaad 
aan lichtinval. Het karakter van de ‘onafgemaakte’ ruimten weerspiegelt zich in de wijze waarop zowel de atelierruimten 
als de tentoonstellingsruimte zich manifesteren. Onafgewerkte materialen, en keuzes die altijd zijn ingegeven vanuit een 
economisch en utilitair oogpunt. Zo wekken de ruimten dezelfde gevoelens op als de pakhuizen en de loodsen op de 
kades dat doen. De bruikbaarheid staat voorop.
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langsdoorsnede

1.200

2 5m
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plattegrond begane grond in situatie

1.200

1. entreegebied
2. tentoonstellings-of 

workshopruimte
3. gezamenlijke werkplaats
4. opslag (4 keer) t.b.v. 

atelierwoningen

2 5m
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plattegronden verdiepingen

1.200

1e verdieping (met binnenplein) +4300

2 5m

1. gezamenlijke binnentuin
2. trappenhuis met omgang die 

dient als foyerruimte
3. atelierwoning A (over 1 

verdieping)
4. atelierwoning B (over 1 

verdieping)
5. atelierwoning C (over 2 

verdiepingen)
6. atelierwoning D (over 2 

verdiepingen)

1

2

43
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3e verdieping +10300

2e verdieping +7200

5 65 6

5 6



114



115

Begane grond: tentoonstelling- en workshopruimte

De tentoonstellingsruimte op de begane grond bestaat uit één groot, vrij indeelbaar gebied. De prominent aanwezige 
kolommenstructuur kan worden gebruikt om verschillende ruimten af te bakenen. Hier kunnen uiteenlopende 
tentoonstellingen worden ingericht die mensen vanaf de straat al kunnen bekijken. Aan de straatzijde zorgen de 
raamopeningen ervoor dat tot halverwege de ruimte daglicht naar binnen valt. Achter in de ruimte is geen daglicht 
aanwezig, waardoor hier schilderijen kunnen worden tentoongesteld zonder dat ze beschadigen door het licht.
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Atelierwoning met een splitlevel woongedeelte.

Wat opvalt is de wijze waarop het woon- en 
werkgedeelte in elkaar over vloeien. Er bestaat 
geen strikte scheiding in de ruimte.
Daarnaast zie je de grote mate van flexibiliteit 
voor de kunstenaar in ruimtelijk gebruik. In 
feite is de ruimte niet meer dan een structuur. 
Maar juist het utilitaire karakter van deze ruimte 
reguleert de ruimtelijke ervaring. 
Het utilitaire gebruik wordt onderstreept door het 
verschil in grootte van de raamopeningen. 2e verdieping (+7200) 3e verdieping (+10300)
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Binnengebied, daaraangrensende atelierwoning 
en trappenhuis.

De atelierwoningen op de eerste verdieping zijn 
gekoppeld aan het binnengebied (rechts boven), 
waardoor er ook buiten gewerkt kan worden. Het 
binnengebied kan ook daar andere bewoners 
bereikt worden via het trappenhuis. Deze is 
‘overgedimensioneerd’ zodat er een rondgang 
ontstaat die als foyer dient (rechts onder). 



119



120

Impressie van het gebouw in 
de situatie. Opvallend zijn de 
gevelelementen die in opbouw 
en schakeling overeenkomsten 
hebben met het naastgelegen 
grachtenpand.
Op de kruising van de 
twee straten is de entree 
teruggelegd, van waaruit een 
blik op de kunst binnen kan 
worden geworpen.
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Gevels: elementen van bestaande pakhuizen getransformeerd voor nieuwe functies

De pakhuizen op het Prinseneiland stralen een overweldigende sfeer uit vanwege de 
gereperteerde gevelopeningen, voorzien van grote luiken die zijn opengeklapt. 

Het mooie aan deze openingen is dat ze zijn opgebouwd als dienende, utilitaire 
elementen. Elk onderdeel heeft zijn functie en die is er duidelijk aan af te lezen. De 
openingen bezitten een pragmatische en functionele schoonheid. Net als de constructie 
van het gebouw de ruimte maakt, daar maken deze samengestelde openingen de gevel. De 
gevelelementen vertellen daarbij over het gebruik van de ruimte binnen.

In het gevelontwerp voor de atelierwoningen wordt hier daarom op doorgegaan. De 
atelierwoningen hebben ook gaten nodig om daglicht toe te laten treden. Grote gaten 
voor voldoende licht, maar voorzien van luiken. Om het licht te reguleren. Of om de 
lichttoetreding zelfs af te sluiten. 

Het gat voor de daglichttoetreding wordt dichtgezet met een grote glazen pui, die kan 
worden weggeschoven. De voorwerpen van de ateliers kunnen dan buiten worden gebracht 
en met behulp van de takelbalk naar beneden worden geleid. De schuifpui biedt ook de 
mogelijkheid om te kunnen doorluchten bij het uitvoeren van werk waar dat gewenst is. Alles 
heeft zijn functie en vanuit de verschillende onderdelen is een gevelelement samengesteld, 
die  horizontaal en verticaal over de gevel doorgezet wordt. 

In de keuze voor de afmetingen van het nieuwe gevelelement is een dubbel ritme 
gezocht.  De gevelelementen in hun totaliteit zijn op een symetrische wijze in de gevel 
gecomponeerd. De raamopeningen liggen a-symetrisch om licht op de juiste plek in de 
ateliers te krijgen en om nadruk te leggen op de hoek van het gebouw, waar de ingang 
gelegen is. 

Het ritme en het maatsysteem wordt benadrukt door de verticale betonsteen 
gevelelementen, die als aanslag voor de luiken dienen en daarna doorlopen in de balustrade. 
Hiermee refereren deze elementen aan de balkankers in de gevels van de bestaande 
pakhuizen. 

Wat verder opvalt is de zwarte 
gevelsteen bij de atelierwoningen. Deze 
stenen komen vaker voor op het eiland en 
hebben een bijzondere glinstering in het 
zonlicht. Maar de kleur zwart staat ook 
voor het absorberen van licht, en dat is wat 
de atelierruimten doen. Met behulp van de 
nieuw samengestelde gevelelementen. 
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1. Gat voor in de gevel bepaald eerste as 
(symetrisch)

2. Onderverdeling raamopening en koof voor 
luiken. Raamopening introduceert een tweede as 
(a-symetrisch)

3. De onderdorpel van het kozijn weet de tweede as 
te benadrukken.

4. Het element wordt gecompleteerd door de luiken. 
De aanslag rechts van de luiken maakt het kader af 
waarna twee denkbeeldige assen in het element zijn 
terug te vinden.
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gevelaanzicht en doorsnede

1.50

0,5
1m

1. 
puien ingang, eiken kozijnen

2. 
metselwerk, gebroken wit, halfsteensverband

3. 
metselwerk, zwart, halfsteensverband

4. 
kalksteen (of soortgelijk) onderdorpel beige

5. 
zijstijlen en bovenstijl kozijn (uitgevoerd als dagkanten) 400 x 70 mm

6. 
luiken eikenhout (drie verticaal afzonderlijk van elkaar te bewegen delen)

7. 
verticaal kalkstenen penant, 70 mm breed

8. 
schuifpui 

9. 
hijsbalk, samengesteld uit 2 eikenhouten delen (70 x 300 mm), ingeklemd in een kalkstenen element

10. 
kalkstenen (of soortgelijk) baluster

11. 
idem.

1 2 3 4
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4 5 6 7 8 9 10 11





03 De vertrouwde werkloods vervreemd?

Realeneiland: work and breakfast

gegevens:

Vierwindenstraat 4
kavelafmetingen: 45 x 35 meter
gebouwoppervlakte: 700 m2

individueel programma:

1 front office
1 back office
1 opslagruimte
1 keuken
1 berging

gedeeld programma:

12 logeskamers
lunchroom
bar
flexwerkplekken
afgesloten werkruimten
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1. Aanzicht Realeneiland vanaf 
de Zoutkeetsgracht. Links 
scheepswerf Bierenbroodspot. 
Rechts: projectlocatie.

2. De projectlocatie betreft een 
op de wal gelegen groengebied. 
De gezamenlijk te gebruiken 
tuin is overwoekerd en 
vervallen.

3.Dichtbeboste projectlocatie.

4. Naast de openbare tuin ligt 
ook een parkeerplaats die deel 
uitmaakt van de projectlocatie.

1

2

3

4
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De context van het Prinseneiland

Kenmerkend voor het Realeneiland is de dubbelzinnige structuur van enerzijds 
grootschalige gebouwvolumes, en de aanwezigheid van een aantal resterende kleine 
scheepswerven en woningen anderzijds. Dit verschil in schaal is afkomstig uit het originele 
verkavelingspatroon, waar de noordzijde bestemd was voor kleine breeuwwerven, terwijl 
het zuidelijke deel werd gebruikt voor de bouw van (grote) pakhuizen. In tegenstelling tot 
de andere eilanden had deze zuidzijde een gemeenschappelijke kade en hierbij behorende 
gebouwen die in maat afweken van de fijnere bebouwing op het Bickers- en Prinseneiland. 
Het openbaar toegankelijke gebied is mede hierdoor een stuk ruimer dan dat op de andere 
eilanden het geval is. 

Juist het feit dat al de kades openbaar zijn, lijkt er echter voor te zorgen dat er geen 
duidelijke verblijfsplaatsen als zodanig gedefinieerd zijn. Dit is wel het geval aan de westzijde 
van het eiland met de behouden, fijnmazigere verkavelingsstructuur, waar het enige 
groengebied van het eiland is te vinden en een gezamenlijke, maar vervallen tuin is ingericht 
die grenst aan het water. Deze plek refereert, samen met de naastgelegen scheepswerf , aan 
het oorspronkelijke karaktervan dit eiland en vormt de projectlocatie van dit plan. Samen 
met de parkeerplaats die daar aan grenst.

Vanuit de sfeer die van de eerdere werven uitging, wordt een nieuw gemeenschappelijk 
programma ontwikkeld. In en rondom nieuwe ‘loodsen’ kunnen mensen recreëren of 
komen werken in paviljoen-achtige ruimtes. Een nieuw woon-werk programma waar in een 
‘starbucksachtige setting’ kan worden verbleven. Zoals het bestaande groengebied gedeeld 
wordt, zo wordt het nieuwe plan een plek voor besprekingen en werksessies, of om gewoon 
te lunchen of te ontspannen. Het groengebied blijft bestaan, maar door de toevoeging van 
functies wordt de verblijfskwaliteit vergroot.

Het gemeenschappelijke aspect staat voorop in het plan, dat voorziet in gedeelde 
functies die door zowel eilanders als niet-eilanders gebruikt kunnen worden. Het nieuwe 
plan laat de verkavelingsstructuur van de verdwenen werven met een knipoog terug komen. 
Een nieuwe, informele werksfeer die ontstaat refereert aan de drukke bezigheden uit het 
verleden. Ingegeven door een hedendaags programma, die tegemoet komt aan de wensen van 
de inwoners. Op het eiland, maar ook vanuit de rest van de binnenstad.

situatie Realeneiland

1.2000

20 50m
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situatie Realeneiland

1.2000
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Continuïteit van de bestaande wervenstructuur

De  kracht van de vormentaal die uit de structuur van de oude scheepswerven spreekt, 
is ingezet om continuïteit hiervan na te streven. Aan de straatzijde is een volume doorgezet 
waar het ‘woongedeelte’ is opgelost. Zoals ook eerder voor de werven gewoond werd. 

Daarachter zijn twee volumes gesitueerd. Tussen de twee volumes ontstaat een nieuw 
plein. Evenals het rechtervolume een plein/groengebied aan het water afbakend. Het 
doorzetten van de structuur levert daarmee programmatische voordelen op. Het ensemble 
dat ontstaat is direct ingegeven uit de continuïteit van de bestaande, historische structuur. 
Gekopieerd zou je kunnen zeggen. Of dat persé nodig is? Het levert op programmatisch en 
ruimtelijk gebied alleen maar voordelen op. Dus waarom niet.

Een vreemd programma in vertrouwde ruimten.

Zoals gezegd zijn de historische scheepswerven op het Realeneiland opgebouwd uit twee 
of drie ruimten. Aan de straat ligt het woon- of kantoorgedeelte en daarachter zijn vaak 1 of 2 
loodsen gesitueerd. Het nieuwe programma haakt daar verder op in. 

De verdieping van het ‘woongedeelte’ bevat logeskamers, en op de begane grond zijn de 
ruimten voor het personeel gelegen, zoals de keuken, opslagruimte, kantoor en receptie waar 
de loges ontvangen worden.

Vanuit het woongedeelte, maar ook buitenom kan de grootste ‘loods’ worden bereikt. 
De benedenverdieping van dit paviljoen huisvest een lunchroom en een bar. Loges, maar ook 
andere bezoekers kunnen hier allemaal plaats nemen ter ontspanning, of om kortstondig te 
werken. Op een bovengelegen vloerdek kunnen bezoekers in een meer geconcentreerde sfeer 
hun werkzaamheden vervullen. Een dossier doorlezen, een boek schrijven of met de laptop 
of tablet zakelijke handelingen verrichten. Alles gebeurt in dezelfde ruimte, zoals eerder op 
een scheepswerf overal groepjes mensen aan het werk waren op of aan een schip. Het nieuwe 
programma zal dezelfde sfeer ademen.

Voor langere werksessies kunnen ruimten in het kleine paviljoen gereserveerd worden. 
Voor een dag, maar ook voor een week of een maand. De afmetingen van de ruimten staan 
niet vast maar door een intelligent systeem van schuifwanden kan het gewenste formaat 
werkruimte worden afgebakend.
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De vormen en elementen van de loodsen als basis voor het ruimtelijk concept.

De economische vormen en eenvoudige bouwelementen van de scheepsloodsen dienen 
als inspiratie voor de nieuwe ‘loodsen’ die ook uit slechts een klein aantal elementen worden 
samengesteld. Hierbij is een centrale rol weggelegd voor de polyester schaalelementen. Het 
materiaal verwijst naar de toepassing in de scheepsbouw van tegenwoordig, en het schone 
karakter weerspiegeld een nieuw soort gebruik van de loodsen. Er ontstaat een ambigue 
continuïteit van bestaande elementen en nieuwe, maar tegelijkertijd vertrouwde materialen. 
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Ruimtelijke atmosfeer wordt geregeld met bestaande ‘loodsvormen’

In de halfronde vorm van de loodsdaken schuilt een kracht van herkenning. De vorm is tegelijkertijd krachtig in het 
ruimtelijk gebruik, ook en juist voor het nieuwe programma. In de grote loods wordt een polyester object geschoven die 
als tussenvloer dient en waar gewerkt kan worden. Ondanks dat de loods nog uit 1 grote ruimte bestaat, deelt het object 
deze ruimte op in een gebied beneden en een gebied boven. 

De wijze waarop de loodsvorm en de polyester dakschaal en tussenvloer het licht in de verschillende ruimtes 
laat vallen, bepaalt de atmosfeer van deze ruimten. De halfronde dakvorm boven geeft met zijn lichtstraat een 
geconcentreerde en lichte ruimte waarin mensen kunnen werken. Via de halfronde dakvormen reflecteert dit licht 
langzaam en op een diffuse wijze naar de benedenverdieping. Hier is de intensiteit aan licht lager, waardoor een meer 
ontspannen atmosfeer ontstaat. De ruimtelijke karakteristieken van de bestaande loodsen geven het nieuwe programma 
kwaliteit mee. Ze helpen het programma vorm te geven. De grote loods ademt daarmee een atmosfeer uit die ook vroeger 
op de werven hing. Er wordt gezamenlijk gewerkt, maar ieder heeft zijn eigen projectje of plekje. Daarmee verankert de 
ruimtelijke beleving het nieuwe programma aan deze locatie.

Ook de inverse dakvorm van het kleinere werkpaviljoen komt uit dezelfde gedachte voort. Door de inverse vorm kan 
het licht hoog invallen, waarna het via de gebogen schaal naar beneden reflecteert. Hierdoor ontstaan prettig verlichte 
werkruimten met licht van bovenaf. De gevels kunnen daarom op ooghoogte een ietwat geslotener karakter krijgen om 
overmatig inkijk te voorkomen.
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langsdoorsnede

1.200

2 5m
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plattegrond begane grond in situatie

1.200

1. entree en front office
2. back office
3. keuken

4. entreegebied
5. lunchroom
6. bar

7. plein
8. entree tot toiletten
9. vrij in te delen kantoorruimten
10. (groen) plein

dienend ‘woongedeelte’

‘grote loods’

‘kleine loods’

2 5m

10
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35

plattegrond verdieping

1.200

1. logeskamer type A, 1 of 2 persoons
2. logeskamer type B, 2 of 3 persoons
3. facilitaire ruimte

4. vergaderkamer
5. flexwerkplekken meerpersoons
6. flexwerkplekken individueel

dienend ‘woongedeelte’

‘grote loods’

2 5m
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Begane grond grootste loods. 
Lunchroom en bar.
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Verdieping. Flexwerkplekken. Rechts: Tussenvloer als 
ruimtescheidend element, geheel 
uitgevoerd in polyester. Boven de 
flexwerkplekken, onder de bar. Met 
verbeelding is het ruimtescheidend 
element op te merken als een ‘schip’ 
waar mensen op verschillende plekken 
werken en verblijven.
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Gevels: Vertrouwde materialen, vreemde toepassingen

De gevels zijn uit twee verschillende materialen opgebouwd. Enerzijds heb je de witte 
polyester schaaldaken, en anderzijds de houten lamellen. Beide materialen zijn vertrouwd in 
het gebied. Er liggen veel polyester boten in de grachten, en op de werfterreinen zijn talloze 
loodsen te vinden waarvan de gevels bekleed zijn met houten planken. 

De materiaaltoepassing in de gevel is echter nieuw. Ondanks dat de vormentaal van 
de loodsen continueren, krijgen ze een andere aanblik met de nieuwe gevelmaterialen. 
Een ietwat vreemde aanblik. En juist dat spanningsveld is gezocht. De witte polyester 
dakschalen doen denken aan uitvergrote bootjes die op de kop op de wal liggen. Maar de 
schalen zijn niet als dergelijke grap bedoelt. Er is voor gekozen omdat er met deze schalen 
op een lichte manier kan worden overspannen waardoor er gekozen kan worden voor een 
lichte gevelconstructie. Doordat alles klein gedimensioneerd wordt, blijft de schuur-achtige 
uitstraling behouden. 

Om deze uitstraling niet te verstoren met grote glaspartijen, is er voor gekozen om de 
houten delen op hun kant te plaatsen waardoor ze als lamellen optreden, voor het glas langs. 
De lamellen zorgen er gelijktijdig voor dat de overmatige zoninstraling beperkt wordt. Ze 
reguleren de lichtinval en dragen daarmee bij aan het vormen van een ‘ontspannen’ atmosfeer 
in de lunchroom en de bar. 

Met een nieuwe toepassing van de vertrouwde materialen ontstaat een ambigue beeld, 
waarin bestaande en nieuwe elkaar ontmoet.
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Gevelbekleding met houten delen zoals deze veel 
voorkomt in en rondom de loodsen.

1. Draaien van de houten geveldelen.

2. Houten kolom transformeren tot kozijn om glas 
aan de binnenzijde van de houten geveldelen te 
plaatsen.

3. Met een systeem kunnen de geveldelen geroteerd 
worden om de lichtinval te regelen. 
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gevelaanzicht en doorsnede

1.50

0,5 1m

1. houten kolommen, 100 x 240 mm
2. lamellen, 140 x 25 mm
3. beglazing
4. inblaasrooster ventilatie
5. polyester coating (3 mm) op underlayment
6. stalen C profielen
7. HE260A
8. HE100A
9. kozijnhout 67 x 139 mm
10. stalen koppelstrippen
11. houten frame, gordingen 70 x 280 mm
12. isolatiemateriaal
13. polyester coating (3 mm) op underlayment plaat

1

2

3

10
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Studiemodel. Installatie waarin 
platte beelden in ruimten worden 
vertaald, met behulp van een 
projector.

Materiaal: MDF
Schaal: 1.30
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Bijlage 1
Wonen en werken. Een atlas.

In de afgelopen decennia zien we door de groeiende dienstverlenende sector en de technologische 
ontwikkelingen weer een terugkeer van het werken op de plek waar men woont. Tegenwoordig 
zijn tal van beroepen, met name de functies waarbij er enkel een computer benodigd is, niet meer 
plaatsgebonden. Steeds meer stimuleert men werknemers (ook) thuis te gaan werken en zien we 
zelfstandig ondernemers vanuit huis opereren. Het sparen van het milieu, terugdringen van kosten, 
verminderen van reistijd en toename van flexibiliteit zijn slechts enkele redenen om te kiezen voor een 
werkplek dichtbij of in het woonhuis. Vooral in de afgelopen tien jaar zien we een stijging in het aantal 
kleine ondernemingen in Nederland.

Vaak gebruikt men een overbodige ruimte in het huis en bouwt deze om tot een kantoor, of 
transformeert men de schuur in de tuin tot werkplek. Flexibiliteit van de bestaande woning is hierbij 
maatgevend voor de toepasbaarheid van de werkfunctie. Maar w opvalt is dat huidige veelgebruikte 
woontypologieën hier logischerwijs niet op zijn gericht. Daarom is het van belang om te onderzoeken 
hoe we tot nieuwe typen komen om wonen en werken te integreren, en zodanig te ontwerpen. Hiertoe 
is het nodig om te onderzoeken hoe deze twee functies zich binnen een gebouw tot elkaar verhouden. 
Welke mogelijke vormen bestaan er binnen deze gemixte typologie en voor welke doelgroepen zijn deze 
geschikt? 

In de analyse zal in worden gegaan op de verschillende varianten binnen het woonwerkprogramma. Er is 
een onderscheid gemaakt tussen drie elementair afwijkende vormen van het wonen en werken:

- Binnen, het werken in het huis;
- Buiten, het werken rondom het huis;
- Samen, het collectief werken.

Dit onderscheid baseert zich enerzijds op de fysieke afstand tussen de werkplek en de woonfunctie 
en anderzijds op het mogelijke collectieve karakter van het werken. Ondanks dat er geprobeerd wordt 
een helder beeld te schetsen van de woonwerktypologie zal er altijd ruimte blijven voor uitbreiding van 
de varianten. Het doel is dan ook niet om een complete atlas te produceren waarin getracht wordt alle 
mogelijke oplossingen te documenteren. Te meer is het een gereedschap tot het kritisch ontwerpen van 
een typologie waarin de combinatie van wonen en werken van belang is. 

(In deze bijlage zijn enkel de overzichten opgenomen van de verschillende typen die in de atlas voortko-
men.) 
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verklaring programma

1. ingang
2. verdieping
3. baklon
4. tralala
5. pantry
6. overlegplek
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Bijlage 2

De Westelijke Eilanden. Stedelijke structuur en programmatische invullingen

Om tot een goed overzicht van de ontwikkeling van deze oorspronkelijke stedelijke structuur op 
de drie eilanden te komen, is een matrix opgesteld waarin beeldend uitdrukkingen zijn gezocht die 
de belangrijkste veranderingen in (bebouwings) structuur duidelijk maken. De motieven tot deze 
veranderingen en ingrepen liggen zoals gezegd grotendeels gelegen in de ontwikkelingen van het werk 
–en woon- programma op de Westelijke eilanden. Daarom zullen de verschillende programma’s in de 
matrix geschematiseerd worden toegevoegd, om zodoende samen met de illustraties van de stedelijke 
structuur, inzichten en verbanden te laten ontstaan. Op deze wijze vormt de matrix in een oogopslag een 
duidelijke reconstructie waarin de wederkerige relatie tussen programma en structuur wordt verbeeld.

(In deze bijlage zijn alleen de schema’s opgenomen. De inleidende en concluderende tekst is weggelaten 
omdat deze voor een groot deel al vermeld zijn in het verslag.) 
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