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Voor u ligt het ontwerpverslag dat samen met mijn scriptie onderdeel uitmaakt 
van het afstuderen van mijn masterstudie architectuur aan de Technische 
Universiteit in Eindhoven. Dit onderzoek is maakt deel van het afstudeerattelier 
‘Revisiting the Urban renewal areas of the 60’s and 70’s in Amsterdam’. In mijn 
afstudeerperiode heb ik mij kunnen verdiepen in twee onderdelen die mij erg 
fascineren. Enerzijds heb ik theoretisch onderzoek gedaan naar de relatie 
tussen verschillende visies op het wonen en het publieke domein waar dit 
scriptie het resultaat van is. Het tweede onderdeel, waar dit boek overgaat, 
is de architectonische vormgeving van overgangen tussen verschillende 
domeinen. Hierdoor wordt een ruimtelijke sequentie vormgegeven en 
ontstaan interessante ruimten. Inspiratie hiervoor heb ik gevonden in de 
stadsvernieuwingsarchitectuur uit de jaren zeventig in de Amsterdamse 
Spaardammerbuurt. 

Een van de meest interessante en belangrijkste aspecten die ik geleerd 
heb tijdens mijn studie is de werking van architectuur op de directe woon- en 
leefomgeving. Een gebouw moet in mijn ogen meer zijn dan enkel een gebouw, 
het zou een relatie met de bestaande bebouwde omgeving en het publiek 
domein moeten aangaan om een kwalitatief goede leefomgeving te creëren. 
Enkel dan kan het gebouw een meerwaarde zijn voor de directe omgeving. De 
komst van ‘iconen’ die vaak als opzichzelfstaande objecten functioneren, kan 
een interessante discussie opleveren. Echter moeten we ons als (toekomstige) 
architecten ervoor behoeden dat we hierin niet doorslaan. Naar mijn idee 
komen te veel van dit soort gebouwen de leefbaarheid van de stad niet ten 
goede. In mijn afstudeeronderzoek probeer ik een andere ontwerpbenadering 
te hanteren. In plaats van het ontwerpen vanuit het gebouw of de uistraling 
van het gebouw, wil ik beginnen met de vormgeving van de openbare ruimte. 
Op deze manier probeer ik de relatie tussen gebouw en directe omgeving 
als totaal te zien waardoor er een meerwaarde voor de omgeving en een 
prettige woonomgeving.

Ik wens u veel leesplezier.

Marlies Raterink
Augustus 2013

Voorwoord

afb. 0.1. Toeganspoort 

Spaarndammerbuurt
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Relatie scriptie
Dit ontwerpverslag staat in nauwe relatie tot het theoretisch onderzoek. 
Centraal in mijn scriptie staat de relatie tussen tijdsgebonden woonidealen 
en de daadwerkelijke architectonische vormgeving in relatie tot het 
publieke domein. Hiervoor heb ik de eerste woningwet woningen in 
Amsterdamse school stijl in de Spaarndammerbuurt, de Wijkgedachte 
in Pendrecht en de Woonerven in Emmen onderzocht. Tot slot heb ik 
gekeken naar het hedendaagse ontwerp van het publieke domein in 
binnenstedelijke verdichtingsopgave van de stadsenclave. Het ontwerp is 
een eigen interpretatie op de thema’s die enerzijds gevonden zijn in zowel 
de stadsvernieuwing als in de Amsterdamse school. Anderzijds vormen de 
conclusies die ik getrokken heb uit mijn theoretisch onderzoek aanleidingen 
voor het ontwerp. 

Het onderzoek bestaat uit een theoretische uiteenzetting en een 
praktische analyse. Door toevoeging van een praktische analyse probeer ik 
de beschreven theorie tastbaar te maken. Voor mij werkt deze analytische 
manier van onderzoek doen als een vorm van reflectie op de gelezen theorie. 
De relatie of conclusie die ik hieruit kan trekken gebruik ik voor mijn eigen 
ontwerp. De praktische analyse op wijkniveau is opgenomen in mijn scriptie. 
De daarop voortbordurende architectonische analyse heeft een plek in mijn 
ontwerpverslag gekregen. Hoewel het eindresultaat twee producten zijn 
kunnen beiden niet afzonderlijk van elkaar worden bekeken. Het totaal van 
deze twee producten vormt mijn afstuderen.

Aanleiding
De Spaarndammerbuurt herbergt een aantal opvallende elementen. Een 
van de meest opvallende kenmerken zijn de Amsterdamse School blokken. 
Typerend voor deze blokken is dat ze gebouwd zijn met een bepaalde 
woonvisie voor de arbeiders van toen. Die woonvisie is een weerslag van 
sociaal maatschappelijke ideaalbeelden voor die tijd. Dit valt onder andere 
te zien in de omgang met het publiek domein in relatie tot privé. In de tijd 
van de Amsterdamse school was het collectief belangrijker dan privé wat zich 
laat weerzien in de uitstraling van het woongebouw, de grote openbare en 

Inleiding

afb. 0.2. Onderdoorgang in 

een stadsvernieuwingspand
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semiopenbare ruimten. 
Naast de Amsterdamse School blokken zijn ook andere bouwblokken 

uit anderen tijdsperioden vertegenwoordigd in de Spaarndammerbuurt. 
Tijdens de stadsvernieuwing periode in de jaren 70 en 80 zijn er een aantal 
opmerkelijke blokken gebouwd ter vervanging van 19e-eeuwse verkrotte 
panden. Een enkele blok handhaaft niet de vroegere stedenbouwkundige 
structuur, waardoor straten geblokkeerd zijn. De relatie tussen bouwblok en 
publiek domein heeft wat kenmerken van het idee van een woonerf. Door 
de situering van de verschillende volumes zijn verschillende publieke en 
semipublieke ruimten ontstaan maar die zijn niet duidelijk gedefinieerd. Ik 
ben geïnteresseerd in de manier waarop het publiek domein is gecreëerd en 
vormgegeven in relatie tot de het sociaal maatschappelijke woonidee van 
die tijd. In een volgend hoofdstuk ga ik dieper in op de aanleiding voor mijn 
ontwerp vanuit de Spaarndammerbuurt en de stadsvernieuwing. 

Onderzoeksvraag & ontwerpvraag
De hoofdonderzoeksvraag voor mijn scriptie luid: 
 

Daarbij heb ik diverse theoretische en praktisch analytische 
deelonderzoeksvragen opgesteld. Deze worden beantwoord in mijn scriptie. 
Het architectonische onderzoek is opgenomen in het ontwerpverslag. 

Ontwerpopgave & ontwerphouding
Voortkomend uit de conclusies van de onderzoeksvragen heb ik een 
ontwerpopgave opgesteld. Hiermee probeer ik een hedendaags ontwerp 
van een woningomgeving met een relatie van tot het publieke domein te 
ontwerpen. Doordat de vorming van het publieke domein centraal staat in mijn 
afstuderen wil ik mij een andere ontwerphouding dan voorheen aannemen. Ik 
wil graag beginnen met na te denken over de vorming en het ontwerp van de 
openbare ruimten en het publieke domein in plaats van te beginnen vanuit een 
programma of vanuit een vorm. Ik zal deze houding nader toelichten in het 
hoofdstuk stedenbouwkundig ontwerp. 
De ontwerpvraag die ik mij aan het begin van mijn afstuderen heb gesteld is 
het volgende; 

Hoe is het publieke domein in verschillende tijdsperioden gedefinieerd 
en vormgegeven in relatie tot de verschillende woonidealen?
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Hoe kunnen de huidige maatschappelijke wensen met betrekking tot 
het wonen en het publiek domein samenkomen in een ontwerpopgave 
voor nieuwe stedelingen in de Spaarndammerbuurt?

Voor de doelgroep ben ik gaan kijken naar de woonbehoefte binnen de 
Spaarndammerbuurt. Uit gemeentelijk onderzoek (Gemeente Amsterdam, 
2011) is onder andere gebleken dat er nieuwe stedelingen zich willen vestigen 
in de Spaarndammerbuurt. Nieuwe stedelingen zijn mensen uit de provincie, 
veelal éénpersoons- en tweepersoonshuishoudens, die trekken naar de stad 
vanwege werk en faciliteiten. Vaak zijn dit starters op de arbeidsmarkt. Ze 
zijn carrière gericht waardoor ze weinig tijd hebben voor huishoudelijke taken 
en vrijetijdsactiviteiten. Daardoor zijn voor hen de stedelijke voorzieningen 
erg belangrijk zoals winkels, crèches, afhaal restaurants etc. Ze trekken naar 
wijken rondom het centrum met hoog stedelijke voorzieningen. Echter blijven zij 
niet zo heel lang wonen (circa 2 jaar) omdat de woonruimte te klein is om er 
een gezin te beginnen. (Vijgen et al., 1992; Droogleever Fortuijn, 1993; Van 
Diepen, 2004).

Relevantie
Om het ontwerp relevant te maken ben ik opzoek gegaan naar een locatie 
die relatie had met de stadsvernieuwing maar anderzijds ook de ruimte bood 
om een hedendaags ontwerp. Doordat de gevonden locatie, die nader in het 
verslag nog wordt toegelicht, op termijn leeg komt te staan zie ik de kans om 
hiervoor een passend ontwerp te maken. Daarnaast speel ik met de keuze 
van de doelgroep in om de actuele woonbehoefte in de Spaarndammerbuurt. 
De thema’s waarmee ik mij heb bezig gehouden zijn zowel terug te vinden 
in de stadsvernieuwings als in hedendaagse ontwerpen. Met mijn ontwerp 
probeer ik een reactie te vormen op de hedendaagse architectuur. Met 
mijn ontwerp probeer ik een verfrissende kijk te geven op de Amsterdamse 
stadsvernieuwing.
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Begripsbepaling
Verschillende gradaties van toegankelijkheid; Openbaar, collectief en privaat.
Om te beginnen zal ik starten met de meest toegankelijke ruimte; de 
openbare ruimte. Komossa en Hajer & Reijndorp stellen dat de openbare 
ruimte feitelijk alle ruimten zijn die niet als privé domein worden aangemerkt. 
(Hajer & Reijndorp, 2001) (Komossa, Holandsbouwblok en Publiek Domein, 
2011) Deze ruimten horen toegankelijk te zijn voor iedereen. Hierbij 
moet gedacht worden aan straten, parken en pleinen maar ook aan 
geprivatiseerde plekken die openstaan voor publiek zoals winkelcentra en 
bibliotheken. Hierdoor kent de openbare ruimte verschillen gradaties van 
toegankelijkheid. (Komossa, Holandsbouwblok en Publiek Domein, 2011, 
p. 37) & (Hajer & Reijndorp, 2001, p. 11) Er wordt tegenwoordig ook veel 
gesproken over ‘stedelijke openbaarheid’. Echter is dit al een veel ouder begrip 
dat stamt uit de negentiende eeuw toen de opkomende middenklasse hun 
visie op openbaarheid als ideaal wilden uitdragen in de nieuwe stedelijke 
ruimten. (Komossa, Holandsbouwblok en Publiek Domein, 2011, p. 35) Binnen 
mijn onderzoek hanteer ik drie verschillende gradaties van openbare ruimten. 
De openbare weg zie ik als meest openbare ruimte. Onderscheid binnen 
deze ruimte wordt gemaakt op basis van verkeersdeelnemers. De tweede 
gradatie van openbare ruimte zie ik de wandelgebieden zoals pleinen. 
Binnen deze gradatie is er een directe relatie tussen persoon, openbare 
ruimte en de bebouwde ruimte. De laatste gradatie van openbare ruimte 
wordt getypeerd als een openbare ruimte met een gesloten karakter. Dit 
kunnen de geprivatiseerde semi- openbare ruimten zijn zoals de winkelcentra 
en bibliotheken maar ook de openbaar toegankelijke binnenterreinen van 
woonblokken. In het laatste geval neigt de sfeer van de openbare ruimte naar 
een bepaalde mate van collectiviteit.
Collectiviteit zit tussen privé en openbaar in, maar lijkt een tamelijk breed 
uit te rekken begrip te zijn. Komossa definieert het gebruik van collectieve 
ruimten als:  een ruimte die getypeerd wordt door ‘gebruikers die in een 
soortgelijke sociaaleconomische situatie verkeren en vanuit dat oogpunt bepaalde 
voorzieningen delen, gebruiken en/of beheren’. (Komossa, Holandsbouwblok 
en Publiek Domein, 2011, p. 41) Ook collectiviteit kan verschillende gradaties 

afb. 0.3.
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hebben in relatie met toegankelijkheid. In mijn onderzoek benoem ik een 
collectieve ruimte als een ruimte die toegankelijk is voor een specifieke 
groep mensen. Het verschil met openbare ruimte is dat de toegankelijkheid 
is beperkt. Ik maak verschil tussen collectieve ruimten op basis van 
toegankelijkheid. Onder grootschalige collectiviteit versta ik een ruimte die 
voor een grote groep mensen toegankelijk is, zoals de besloten entree van 
gebouw die toegankelijk is voor alle bewoners van het woongebouw en een 
besloten binnentuin. Daarnaast is er nog kleinschalige collectiviteit die meer 
gevonden kan worden als verdiepingsontsluiting. Openbaar toegankelijke 
collectieve ruimten zoals enclaves zie ik als ‘Openbare ruimten met een besloten 
karakter’. Dat besloten karakter geeft een ‘collectieve sfeer’.
Het private domein laat zich weer makkelijk definiëren. De van Dale omschrijft 
een privé ruimte als een ruimte die ‘niet voor iedereen toegankelijk’ is. De 
eigenaar van een ruimte heeft zeggenschap over de toegankelijkheid van de 
ruimte. In mijn onderzoek hanteer ik twee gradaties van private ruimte. Het 
verschil zit in de buiten- en binnenruimte. 

afb. 0.4.

Poort in het Zaanhof
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Publiek domein en publieke sfeer 
De hiervoor benoemde ruimten worden alle drie getypeerd op basis van 
toegankelijkheid. In de literatuur wordt daarnaast ook vaak gesproken over 
een ander type domein; ‘Het publieke domein’. Dit is een sociologische definitie 
van de openbare ruimte die ingaat op niet fysiek aanwezige aspecten. 
Het publieke domein wordt door Hajer & Reijndorp omschreven als;  ‘Die 
plaatsen waar een uitwisseling tussen verschillende maatschappelijke groepen 
kan plaatsvinden en ook daadwerkelijk plaats vindt’. (Hajer & Reijndorp, 2001, 
p. 11) Ontmoeten wordt hierin omschreven als een uiting van een ‘verhouding 
tot een ander’. Juist door jezelf te verhouden tot een ander kan men nieuwe 
ervaringen opdoen en tot andere inzichten komen. Om verschillende groepen 
te laten samenkomen op een bepaalde plek is een overlap aan functies die 
verschillende doelgroepen aantrekken nodig. (Hajer & Reijndorp, 2003, pp. 
11-15) Hajer & Reijndorp stellen verder hun visie op het verschil tussen de 
openbare ruimte en het publieke domein aan de orde. Zij stellen dat ‘de 
openbare ruimte in essentie een ruimte is die voor iedereen vrij toegankelijk is, 
immers openbaar is wat niet privé is. Echter is nog niet iedere openbare ruimte 
een publieke ruimte. (..) daarnaast kunne ook niet openbare, privaatbeheerde 
collectieve ruimten als publiek domein functioneren.’ (Hajer & Reijndorp, 2003, 
pp. 11) Hun definitie van het publieke domein vereist meer dan een openbare 
ruimte. Pas wanneer meerdere groepen een plek ‘waarderen als plaatsen 
van gedeelde ervaring’, kan gesproken worden van publiek domein. (Hajer & 
Reijndorp, 2003, pp. 11)
Opmerkelijk is dat volgens Hajer & Reijndorp mensen een ruimte als prettig 
ervaren als er sprake is van een andere domineerde, en vaak homogeen 
samengestelde, groep. Zij concluderen daaruit dat het publieke domein een 
ervaring is omdat men juist niet tot die bepaalde dominante groep hoort. 
Hieruit veronderstellen zij dat het meest belangrijke aspect van het publieke 
domein de mogelijkheid is om je tot een ander te verhouden. Het veranderen 
van perspectief wordt als belangrijker gezien dan het daadwerkelijke 
ontmoeten. (Hajer & Reijndorp, 2001, p. 88 & 92) 
Naast het publieke domein als plek wordt er ook vaak gesproken over een 
‘publieke sfeer’. Sferen lijken zich nog moeilijker te definiëren omdat ze 
niet tastbaar zijn. De publieke sfeer kan volgens Hajer & Reijndorp gezien 
worden in de vorm van media en discussieplatformen. De publieke sfeer is 
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dus ruimte voor politiek debat en het ontstaan van nieuwe cultuur door de 
mogelijkheid om zich te verhouden tot een ander. (Hajer & Reijndorp, 2001, 
p. 12) Hans Teerds verwoordt de relatie tussen de begrippen erg helder. ‘het 
publieke leven dat in ‘openbaarheid’, niet alleen ‘zichtbaar’ en ‘begrensd’ in een 
domein afspeelt maar ook ‘onzichtbaar’ en ‘onbegrensd’ in een publieke sfeer.‘ 
(Teerds, 2008, p. 22) Hiermee wordt ook gesuggereerd dat een publiek 
domein of sfeer tijdelijk of als een gelegenheid kan optreden en niet altijd 
op één permanente plaats aanwezig hoeft te zijn. Komossa stelt dat deze 
tijdelijkheden en mogelijkheden nodig zijn om het publiek domein van alle dag 
te creëren. Het leven van alledag is naar haar mening de schakeling tussen 
het publieke leven en het private leven van een ieder. (Komossa, Hollands 
bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 2011, pp. 37, 42-43) 
Reijndorp verwijst hiermee naar het boek ‘The Practise of Everyday Life’ van 
socioloog Michel de Certeau1. Certeau stelt dat het leven van alle dag geen 
eigen specifieke locatie kent maar plaats vindt op plekken die door politieke 
en maatschappelijke strategieën worden gevormd. (Reijndorp & Reijnders, 
2010, pp. 14-15) Ook Gabrielsson (Gabrielsson, 2008) heeft het in haar 
artikel in de OASE nr 77 over een publieke sfeer. Zij stelt dat de publieke 
ruimte zelf een idee is dat als een soort medium ‘tussen’ mensen functioneert. 
Voornamelijk sociologen en filosofen hebben zich sinds de jaren 70 bezig 
gehouden met het omschrijven van de ‘publieke sfeer’. In de werken van 
Komossa (Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel 
ideaal, 2011, pp. 37-38), Boomkens2   & Teerds3  in OASE nr 77 uit 2008 
en Hajer4  & Reijndorp5  (Hajer & Reijndorp, 2001, pp. 12-13) worden naar 
dezelfde personen verwezen. Zo wordt gerefereerd naar de Amerikaanse 
sociologe Hannah Arendt die in haar boek ‘The Human Condition’ uit 1958, 
de publieke sfeer omschrijft als een plek waar in vrijheid gesproken en 
gehandeld kan worden. Zij was de eerste persoon die de problematiek van 
de openbaarheid van ruimten aan de kaart stelt. De Duitse socioloog en 
filosoof Jürgun Habermans omschrijft de publieke sfeer als ‘öffentlichkeit’ in 
zijn boek ‘Strukturwandel der öffentlichkeit’ uit 1962. Boomkens stelt dat voor 
zowel Arendt als Habermans de publieke sfeer uitgedrukt is in persoonlijke, 
politieke en culturele vrijheid. Ook stelt hij dat men bepaalde stedelijke 
locaties toeschrijft als onderdeel van de publieke sfeer op basis van het 
feit dat deze locaties deel uitmaken van het stedelijk leven in plaats van de 

1 Zie; Certeau, M. de 

(1984). The Practice of 

Everyday Life, University of 

California Press, Berkeley, 

Los Angeles

2 René Boomkens is een 

Nederlandse cultuurfi losoof.  

Hij is hoogleraar sociale 

en cultuurfi losofi e aan 

de Rijksuniversiteit 

te Groningen. Hij 

doet onderzoek naar 

mondialisering, populaire 

cultuur en de invloed van 

nieuwe informatie en 

communicatie media op 

stedelijk cultuur. Uit; OASE 

nr 77 uit 2008, p. 124. 

3Hans Teerds werkt 

als architect en 

stedenbouwkundige in 

Amsterdam, daarnaast 

is hij onderzoeker bij de 

afdeling Public Building van 

de Faculteit Bouwkunde aan 

de TU Delft. Uit; OASE nr 

77 uit 2008, p. 125.
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specifieke ruimtelijke kwaliteiten. (Boomkens, 2008, pp. 11-13) Rem Koolhaas6 
gaat hierin nog een stap verder en stelt dat de publieke sfeer de restruimte 
is van een door mobiliteit gekenmerkte stedelijke ruimte. (Boomkens, 2008, p. 
10) Koolhaas lijkt hiermee te suggereren dat door de toenemende anonimiteit 
van de mobiliteit er op deze plekken geen ruimte is voor een publieke sfeer. 
Concluderend blijkt de publieke sfeer een vrij breed begrip te zijn. In relatie 
tot het publieke domein zijn de kenmerken openbaarheid en de mogelijkheid 
om een ander te ontmoeten de meest belangrijke aspecten van de publieke 
sfeer. 

Opbouw verslag
Het verslag laat zich in chronologische volgorde lezen. Allereers wordt dieper 
op de aanleiding ingegaan en de Spaarndammerbuurt ingegaan. Vervolgens 
zal achtereenvolgend het stedenbouwkundig ontwerp en architectonisch 
ontwerp worden uitgelegd. De ontwerpen worden afgewisseld met diverse 
analyses en onderzoeken. Tot slot geef ik een reflecterende conclusie over het 
geheel.   

afb. 0.5. links
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Spaarndammerbuurt

4 Maarten Hajer is 

hoogleraar Bestuur & 

Beleid aan de Universiteit 

van Amsterdam sinds 

1998 en directeur van 

het Planbureau voor de 

Leef- omgeving (PBL) sinds 

2008. Hij continueert zijn 

hoogleraarschap parttime. 

Zie meer informatie op 

www.maartenhajer.nl

5Arnold Reijndorp bekleed 

sinds 2006 de Han 

Lammersleerstoel aan de 

Universiteit van Amsterdam 

bij de afdeling Geografi e, 

Planologie en Internationale 

Ontwikkelingsstudies. 

Daarnaast is hij 

onderzoekscoördinator aan 

het International New Town 

Institute (INTI) in Almere. Zie 

voor meer informatie www.

newtowninstitute.org

6 Zie; Koolhaas, R & Mau, 

B (1995), S, M, L, XL, 010 

Publishers Rotterdam (p.p. 

958-971; 1238-1269)

7 Voor meer informatie zie 

o.a. in; Lefebvre (1970), 

The urban revolution

afb. 0.6. rechts

Poort als vormgegeven 

domein overgang in ´Het 

Schip´ van de Klerk in de 

Spaarndammerbuurt
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De negentiende eeuw
De Spaarndammerbuurt vormt samen met de zeeheldenbuurt één wijk 
die ten Noordwesten geïsoleerd liggen ten opzichte van de rest van de 
stad Amsterdam. De buurten worden begrensd door de spoorlijn naar 
Alkmaar,  het westelijke havengebied  en het Westerkanaal. De Amsterdamse 
geschiedenis (Rebel & Vermeer, 1992) leert ons kennen dat het meest 
oostelijke gedeelte van de wijk in de  19e eeuw is ontstaan door groei van 
de westelijke havens, Westergasfabriek en de Westersuikerraffinaderij. De 
toegestroomde arbeiders leefden in zogenoemde revolutiebouwwoningen. 
De Zeeheldenbuurt stamt al uit de tijd van de derde stadsuitbreidingen 
maar fungeert pas echt als woonwijk sinds eind 19e en begin 20e eeuw. 
Na de invoering van de woningwet is het Westelijk gelegen gebied in de 
Spaarndammerbuurt ontwikkeld. Woningbouwverenigingen met verschillende 
maatschappelijke achtergronden lieten Amsterdamse School architecten 
gehele woonblokken ontwerpen. Met name de linkse partijen zoals de 
Communistische Partij Holland (CPH, later CPN) en de Partij voor de Arbeid 
(PvdA) bemoeiden zich met de arbeiders in de Spaarndammerbuurt. (Böhl, 
2010, pp. 106-110) De socialistische houding zorgde er mede voor dat de 
arbeiders uit deze wijken vaak betrokken waren bij stakingen en oproeren, zo 
meldt het buurtprofiel van de Gemeente. (Amsterdam, 2011, p. 2)

Plan Kalff  & van der Mey
De Spaarndammmerbuurt is ontstaan in de 19e eeuw toen er woningen 
nodig waren voor arbeiders in de suikerfabriek, westergasfabriek en 
de houthavens. Het plan Kalff vormt de stedenbouwkundige basis voor 
de Spaarndammerbuurt.   Deze woningen zijn voornamelijk gebouwd in 
revolutiebouwstijl (Böhl, 2010, p. 106) Aan het begin van de 20e eeuw is 
de stedenbouwkundige uitbreiding ten Noord-Westen van de buurt door 
ingenieur van der Mey getekend. Door de besloten ligging tussen het spoor 
en het water kon het slotenmodel van plan Kalff niet worden doorgezet. De 
dubbele bebouwingsring werd door van der Mey in de Spaarndammerbuurt 
geintroduceerd (Stissi, 2010)

Amsterdam

Spaarndammerbuurt 

Zeeheldenbuurt

Westelijke Eilanden

1.1. Onstsaansgeschiedenis Spaarndammerbuurt

1.1. Kaart 

Spaarndammerbuurt, 

onderlegger: google earth
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afb. 1.2. Eerste versie van 

het uitbreidingsplan van 

de Spaarndammerbuurt. 

Getekend door van der 

Meij in 1912

Zwart is bebouwd vanuit 

plan Kalff. Grijs is de 

geplande stadsuitbreiding.

afb. 1.3.. Tweede versie 

van het uitbreidingsplan van 

de Spaarndammerbuurt. 

Getekend door van der 

Meij in 1914-1915

Dit plan is grotendeels 

gerealiseerd. 

1.2. Stadsvernieuwing in de Spaarndammerbuurt

In het blad Bouw wordt aan de kaart gesteld waar de nieuwbouw eigenlijk 
om gaat;
‘Het probleem van de stadsvernieuwing is behalve een ! nancieel vraagstuk ook 
een vraagstuk van een geschikte systematiek, die het mogelijk moet maken met 
voldoende eenvormigheid voldoende variabiliteit te bereiken. Daarom is in deze 
dagen ieder ontwerp, dat zich richt op herhaalbaarheid en op uitvoerbaarheid 
op kleine bouwplaatsen, de moeite van de kennisneming van het publiceren 
waard. De redactie van BOUW kan slechts hopen dat alle ontwerpers het belang 
van grote mededeelzaamheid inzien’ (Bouw, Invulling voor amsterdamse gaten, 
1973, p. 857)

Algemene reactie op de stadsvernieuwing architectuur
Eind jaren 80 wordt in het architectuurjaarboek (Brouwers, 1988) door 
Brouwers terug gekeken  op de stadsvernieuwingsprojecten uit de decennia 
daarvoor. Hij constateert dat de stadsvernieuwingsprojecten een sobere 
oppervlakkige uistraling hebben. Dit komt deels door de bureaucratische 
bezuinigingen en de verdeeldheid over de wijze waarop deze projecten 
moeten worden aangepakt. Het missen van het streven voor een ideaal zoals 
wel ten tijden van de Amsterdamse School  en  de  nieuwe  zakelijkheid 
wordt weerspiegeld  in  de  inspiratieloze  stadsvernieuwingsarchitectuur. 
Er heerst eerder een afkeer tegen de opvoedkundige, emanciperende 
en op volkswelzijn gerichte woningbouw, dit in tegenstelling tot andere 
Europese landen waar in de jaren 70 en 80 wel nieuwe woonvormen werden 
ontwikkeld. De bestaande stad wordt zelden als inspiratie gebruikt wat zich 
terug laat zien in projecten waarbij niet verwezen of ingespeeld wordt op 
de bestaande context en de vroegere bebouwing.  Wel constateert Brouwers 
dat er, mede door de stadsvernieuwing, een vernieuwde interesse is voor het 
gesloten of deelsgesloten woonblok. 

Renovatie woningwet woningen
Jan  Jonker  (Jonker, 1972 )  looft  de verschillende nieuwe  renovatieplannen 
van  de woningwet woningen van De Bazel in vakblad Bouw.  Met name de 
creativiteit in de woningplattegronden binnen de bestaande bebouwing noemt 
hij. Daarbij  is de gewaardeerde architectonische uitstraling van de panden in 
ere gehouden. 
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Bouwjarenkaart 

<1909
1909-1918
1919-1945
1946-1966
1967-1975 stadsvernieuwing
1976-1989 stadsvernieuwing
1990-2007

Overige bebouwing
Water

Nieuwbouw Stadsvernieuwing
Naast renovatie werd er ook nieuwgebouwd in deze wijk. Dat sommige 
woningen gesloopt moeten worden ten behoeve van een nieuw te bouwen 
bejaarden centrum wordt niet als hinderlijk ervaren door de buurtbewoners 
aldus Forum. (Forum, 1973) Buurt bewoners maakten zich eerder druk over 
financiële zaken dan over de esthetica van de woningen. De reactie op een 
tweetal projecten zal nu nader worden toegelicht.

In wonen Ta/Bk (Hermans, 1974) ligt Hermans (verbonden aan het NAI) 
het dan tot bestek niveau nieuwbouwplan van Girod en Groeneveld aan de 
Nova Zemblastraat  toe. Het ontwerp, in opdracht van ‘Het Westen’ bestond 
uit maisonnettes en benedenwoningen. De diverse uitbouwen, inpandige 
balkons en gevarieerde galerijen geven volgens Hermans een speels karakter. 
In plaats 
van dat  dit voor een rommelig geheel oogt, zorgen deze elementen in 
deze situatie voor een heldere overgang tussen ‘straat, hof en trapwoning’ 
aldus Hermans.  In Bouw (Bouw, woningen te amsterdam, 1978) worden de 
praktische bijkomstigheden van deze elementen benoemd. Een voorbeeld 
hiervan is overzichtelijkheid, woonruimte besparing en het versterken van 
het buurtgevoel. Cees Zwinkels gaat in de Architect (Zwinkels, 1978) in 
op de voor die tijd bijzondere architectuur. Hij merkt op dat dit pand de 
moderne betonconstructie ook aan de buitenkant laat zien doormiddel van 
de betonblokken. Over de ontsluitingmogelijkheden verteld Girod dat  hij  bij  
het ontwerp  streefde  naar een goede oriëntatie binnen de woonblokken om 
zo  de eentonigheid  te doorbreken.  (Zwinkels,  1978, pp.  70-71) Zwinkels  
ziet  de variatie  aan  balkons eerder als esthetische gevelelementen dan 
voor praktisch gebruik. Daarnaast concludeert hij dat de variërende gevel 
meer een persoonlijke uiting van de architect is dan een weergave van de 
verschillende woningtypen.

Een ander project van Girod en Groeneveld is het bejaardencentrum aan 
de Polanenstraat. Dit project zal in mijn aanleiding nader worden toegelicht. 

afb. 1.4 Bron: Eigen 

productie
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2.1. Aanleiding tot ontwerp uit de Spaarndammerbuurt

Woonidealen in de Spaarndammerbuurt
Een ieder die door de Spaarndammerbuurt loopt zal de woningbouwprojecten 
die aan het begin van de 20e eeuw in Amsterdamse School stijl gebouwd zijn 
opvallen. Deze ware arbeiderspaleizen behoren tot de meest waardevolle 
gebouwen uit die expressionistische baksteenarchitectuur stroming. Typerend 
voor deze volkswoningbouwblokken is dat ze gebouwd zijn aan de hand van 
een bepaald woonideaal voor de arbeiders van toen. Dat woonideaal is 
een weerslag van sociaal maatschappelijke ideaalbeelden voor die tijd. Na 
invoering van de woningwet in 1901 werd er voor het eerst serieus nagedacht 
over hoe een ieder moest wonen. Hoe mensen moesten leven beperkte zich 
niet enkel tot de woning. De gehele leefomgeving werd vormgegeven en 
droeg bij aan de opvoedkundige visie van de volkshuisvesters. Voor het eerst 
werd er op grotere schaal nagedacht hoe de leefomgeving van arbeiders 
er uit zou moeten zien. In de Spaarndammerbuurt is geëxperimenteerd met 
grootschalige woonblokken waarbij met name accenten zijn gelegd op het 
collectieve domein. Ten tijden van de Amsterdamse school was het collectief 
belangrijker dan privé. Dit werd zichtbaar gemaakt in de collectieve 
uitstraling van het woongebouw en in grote openbare- en semiopenbare 
ruimten. 

Nieuwe stedelijke ruimte in Amsterdamse School architectuur
Een twede interresant aspect dat ik heb gevonden in de Amsterdamse School 
blokken in de Spaarndammerbuurt zijn de sequentie aan pleintjes en poorten. 
Met name ‘Zaanhof’ van Walenkamp, het Zaandammerplein van de Bazel 
en het arbeiderspaleis ‘Het Schp’ van van de Klerk nemen een bijzondere 
positie in de architectuur in. Voor het eerst zochten architen naar een relatie 
tussen gevel en de stedelijke ruimte binnen de sociale woningbouw. Door het 
accent te leggen op expressieve en plastische (baksteen) elementen wordt de 
eenvormigheid van het gesloten bouwblok doorbroken en wordt de openbare 
ruimte rondom het bouwblok gemanipuleerd. Het blok wordt als het ware als 
een sculptuur ontworpen waarin gevel, dak, entreepartij en balkon worden 
geïntegreerd waarin de afzonderlijke woning opgaat in het monumentale 
geheel. (Vreeze N. d., 1993, pp. 75-77, 188) In tegenstelling tot het gesloten 

2.1. Toeganspoort Zaanhof 

met zicht op ‘Het Schip’
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bouwblok waarin de binnenruimte wordt ingesloten suggereert Stissi dat 
de Klerk de ruimte buiten het bouwblok (straat, plein stad) omsluit met zijn 
gebouw. (Stissi, 2010, p. 142) Het karakter van zijn gebouwen moest passen 
bij de omgeving waarvan het gebouw een reflectie zou moeten zijn van ‘de 
dynamiek van de straat en de rust van het plein’, aldus Stissi. De gevelwanden 
zijn dus vanuit de stedenbouwkundige situatie ontworpen. (Stissi, 2010, p. 
146) Tegenover de ingang van ‘het Zaanhof’ heeft de Klerk een rustiek 
naar binnenkerend pleintje gecreëerd dat daarmee inspeelt op de eveneens 
teruggelegde entreepoort van het Zaanhof aan de overzijde. (zie afbeelding 
vorige blz)
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afb. 2.2. Birdeye vieuw van 

de Spaarndammerbuurt. 

Geaccentueerd zijn: het 

complex van de Bazel aan 

het Spaarndammerplein, 

het Zaanhof van Walen-

kamp en ‘Het schip’ van de 

Klerk. 

Foto: Bingmaps, eigen 

bewerking. 

Zaandammerplein

‘Het Schip’

‘Het Zaanhof’
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2.2.  Aanleiding voor ontwerp vanuit de stadsvernieuwing

Naast de sociale woningbouwprojecten in Amsterdamse School stijl, zijn 
er ook andere woningbouwblokken uit eerdere en latere tijdsperioden te 
zien in de Spaarndammerbuurt. In de jaren 70 en 80 zijn in het kader van 
de stadsvernieuwing een aantal 19e-eeuwse verkrotte panden vervangen 
voor nieuwbouw. Bij de nieuwbouw is op een aantal plaatsen afgeweken 
van de vroegere stedenbouwkundige structuur. Hierdoor zijn de vroegere 
doorgaande straten geblokkeerd geraakt. De stedenbouwkundige opzet 
van de stadsvernieuwing heeft verwantschap met het woonerf model. 
Thema’s zoals ontmoeten, de auto en kleinschalige gemeenschapsvorming 
zijn ook terug te vinden in de binnenstedelijke architecttonische opgave van 
de stadsvernieuwing. De uitwerking van deze opgave heeft verschillende 
verschijningsvormen die ofwel getracht hebben aan te sluiten bij de bestaande 
bebouwing ofwel totaal afwijken in verschijningsvorm en stedenbouwkundig 
opzicht. Zonder al te diep in te gaan op de verschillende uitwerkingen wil ik 
een projecten in de Spaarndammerbuurt toelichten waarin ik de relatie die 
het gebouw met het publieke domein aangaat fascinerend vond. 

Een gebouw die ik zeer opmerkelijk vond is het verzorgingstehuis ‘de 
Bogt’ aan de Polanenstraat. Het gebouw neemt een bijzondere positie in, 
in vergelijking met de bestaande negentiende-eeuwse panden. Tussen de 
Polanenstraat, Houtrijkstraat, Assendelftstraat en Zijndijkstraat zijn twee 
gesloten bouwblokken volledig gesloopt en nog een aantal blokken half 
gesloopt. Het er voor in de plaats gekomen verzorgingstehuis manoeuvreert 
zich tussen de nog bestaande bouwblokken door. De vorm lijkt op de 
letter S. Door deze vorm ontstaan openbare ruimten. Over de bouwvorm 
schrijven de architecten Girod & Groeneveld in vaktijdschrift ‘Bouw’ ; 
‘Omdat de bouwmassa’s ten opzichte van elkaar verschuiven, zijn buitenruimten 
vrijgekomen voor kinderspeelplaatsen en andere buurtvoorzieningen. (..) Door 
het omvangrijke bouwprogramma ging de doorgaande verbinding van de 
Assendelftstraat verloren maar als compensatie is er een poort ontworpen.’ 
(Girod & Groeneveld, 1981) De gevel grenst soms aan de straatzijde van 
de Polanenstraat en soms aan die van de Assendelftstraat. Alle openbare 
ruimte die zijn ontstaan, staan in verbinding met elkaar door diverse 

afb. 2.3. Poort in stadsver-

nieuwingsarchitectuur aan 

de Hemburgstraat
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onderdoorgangen. Dit levert een bijzondere ruimtelijke sequentie op doordat 
elke ruimte zijn eigen karakter heeft en er geen direct zicht is op de volgende 
ruimte. Dit vermoeilijkt ook de oriëntatie. Daarnaast wordt dit versterkt 
doordat er geen duidelijke voor of achterzijde is. Ook ontbreekt er een 
bijzondere markering wat het oriënteren ook vermoeilijkt. De architecten 
schrijven dat zij als uitgangspunt hadden om ‘de onderdelen zo hecht 
mogelijk te verbinden en tegelijkertijd het gebouw in zijn lijvige omvang zo 
transparant mogelijk te maken voor de voetganger(…) waarvoor het bestaande 
stratenpatroon alle aanleiding voor gaf‘ (Girod & Groeneveld, 1981) 
De vorm lijkt in dit project te zijn ontstaan vanuit het programma waarbij 
de openbare ruimte als restruimte kan worden beschouwd. Met de invulling 
van ‘speelruimten’ worden deze ruimten makkelijk opgevuld, echter hebben 
zij geen relatie met het programma. Het gebouw komt vrij gesloten over en 
gaat naast enkele balkons geen relatie aan met de openbare ruimte. Het 
creëren van publiek domein lijkt niet het hoofdaspect te zijn geweest. Toch 
fascineren de overgangen tussen de verschillende ruimten mij omdat je niet 
weet wat je verwachten staat. Daarbij zijn alle ruimten openbaar toegankelijk 
terwijl ze niet allemaal een openbare sfeer hebben omdat ze vrij gesloten 
zijn. Wanneer er meer aandacht geschonken zou zijn aan de oriëntatie en de 
invulling van de openbare ruimte zou het beter kunnen werken, prettiger zijn 
om er te verblijven en een meerwaarde zijn voor het bejaardencentrum.

afb. 2.4. Zorgcentrum 

‘De Bogt’ in de 

Spaarndammerbuurt. 

(eigen productie)
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afb. 2.5.

Sequentie in ruimten;

- A: Houtrijkstraat wordt 

geblokkeerd door 

overkapping. Fiets en 

wandeldoorgang naar 

ruimte B.

- B: Wandelpad 

grenzend aan het 

zorgcentrum, volkstuintjes 

en de achterzijde van de 

Spaarndammerstraat.

- C: Ruimte ontstaan door 

het inspringen van het 

zorgcentrum. Tevens  bevind 

zich hier de entree van het 

zorgcentrum.

- D: Gemeenschappelijke 

tuin voor het zorgcentrum 

en de aanleunwoningen

- E: Ruimte ontstaan 

door inspringen van het 

zorgcentrum. 

Onderdoorgangen:

A1: tussen A en B

C1: tussen C en B

E1: tussen Zaandijkstraat en 

ruimte E

C2: Tussen C en D

D1: Tussen D en E

Fotos eigen productie

Tijdens de analyse van de stadsvernieuwing in de Spaarndammerbuurt 
viel het zorgcentrum in deze buurt mij erg op. De overgangen tussen 
de verschillende openbare ruimte door middel van verschillende 
onderdoorgangen fascineerde mij. De openbare ruimten die zijn ontstaan 
door het nieuwe bouwvolume verschillen in sfeer en gebruik erg ten opzichte 
van elkaar. Met name de ruimte tussen het zorgcentrum en de achterzijde 
van de Spaarndammerstraat is erg opmerkelijk (ruimte B). De binnenruimte 
van het vroegere bouwblok is hier opengebroken waardoor het enerzijds 
aanvoelt alsof je op het binnenterrein loopt. Dit wordt versterkt door de 
schuttingen die er nog staan en de volkstuintjes. Aan de andere zijde ligt 
de achterzijde van het zorgcentrum die het zelfde is vormgegeven als de 
voorzijde van het zorgcentrum. Dit gebouw zorgt voor een contrast tussen het 
gebruik van de openbare ruimte en de niet ontworpen achterzijde van de 
Spaarndammerstraat. Het pad is openbaartoegankelijk. Door een slinger die 
er in het pad zit en de hoge erfafscheidingen en de planten in de volkstuintjes 
is het geheel erg onoverzichtelijk en rommelig, dit geeft een onveilig gevoel. 
Ruimten C en E zijn ontstaan door inspringen in het bouwvolume van het 
zorgcentrum. Aan ruimte C ligt de hoofdentree van het zorgcentrum. De ruimte 
is ingericht met enkele bankjes en een paar bomen maar voelt zeer kaal 
aan. Dit komt mede doordat de entree slechts één deur is die niet opvalt. Een 
duidelijke entree van het gebouw ontbreekt. Ruimte E voelt eveneens kaal en 
somber aan. Deze ruimte bevat een speeltoestel. Echter is de vraag of die 
gebruikt wordt aangezien vrijwel alle omliggende panden voor ouderen zijn. 
Ruimte D is ingevuld als een gemeenschappelijke tuin die openbaar 
toegankelijk is. Dit gedeelte sluit het best aan bij het zorgcentrum en 
de functie van het zorgcentrum. Een kleine groene oase is een welkome 
afwisseling in de andere afstandelijke en sombere openbare ruimten. 

Opmerkelijk is dat alle onderdoorgangen op eenzelfde manier zijn 
vormgegeven. Ze zijn allemaal vrij donker, hebben een hekwerk om fietsers 
tegen te houden en hebben kolommen. Het gebouw is uniform aan elke zijde. 
Er is weinig afwisseling in de gevel. Het alom bekende balkon is de enige 
verfraaiing van de gevel.  

2.3. Omgang met Context - Sequentie ruimten
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Kijkend naar de omgang met de bestaande context tijdens de stadsvernieuwing 
op de ontwerplocatie vallen mij een drietal punten op. 

Het eerste wat opvalt is dat de doorgaande weg is geblokkeerd door 
de in de stadsvernieuwing gebouwde school. Er is hier afgeweken van het 
bestaande stedenbouwkundig plan waardoor de zichtlijn naar de school op het 
Zaandammerplein deels is verdwenen. 

Een ander zeer opmerkelijk punt is de omgang met de bestaande panden. 
In de hiernaast gelegen afbeeldingen valt te zien hoe de zijkant is afgewerkt 
te plaatse van gesloopte panden. Er is met de nieuwbouw geen aansluiting 
gezocht bij de bestaande panden. 

Tot slot wijkt de vorm van het nieuwe schoolgebouw totaal af van de 
omliggende bebouwing. Ook bij dit gebouw lijkt het alsof er van binnenuit 
is ontworpen. Een hoekverdraaiing is ingezet om nisjes te creeën die wordt 
gebruikt als buitenspeelruimte. De overgebleven openbare ruimte is ingedeeld 
als openbaar groen. 

2.4. Ontwerp met context in de stadsvernieuwing

afb. 2.6. boven links

Wit gestucte wand ter 

plaatse van gesloopte 19e 

eeuwse panden tijdens  in 

de jaren 70.

foto eigen productie

afb. 2.7. boven rechts

Zijkant bedekt met hout. 

Eveneens ter plaatse van 

gesloopte 19e eeuwse pan-

den tijdens de jaren 70

foto eigen productie

afb. 2.8 Linkerpagina 

onderaan

afb. 2.9 Rechterpagina 

onderaan

Afbraak Krommeniestraat, 

april 1977. Foto Hans van 

den Boongaard, beelden-

bank
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3.1. Keuze verantwoording

De locatie heb ik gekozen om een tweetal redenen. De eerste reden is 
de relevantie met de stadsvernieuwing. Op een tweetal plekken in de 
Spaarndammerbuurt is de negentiende-eeuwse stedenbouwkundige structuur 
niet hersteld ten tijde van de stadsvernieuwing. De kenmerkende lange straten 
worden geblokkeerd door stadsvernieuwingspanden. De eerste locatie is het 
zorgcentrum aan de Polanenstraat en zal tevens dienen als ontwerp inspiratie. 
De tweede locatie waar de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur 
tijdens de stadsvernieuwing niet hersteld is ligt aan de Wormerveerstraat.  
Voor de stadsvernieuwing liep deze straat uit op het schoolgebouw aan 
het Zaandammerplein. De gehele straatwand is aan beide kanten van de 
Wormerveerstraat gesloopt waardoor twee voorheen gesloten bouwblokken 
met elkaar in verbinding kwamen te staan.  In één van deze gesloten blokken 
was voorheen een schoolgebouw. In de jaren 70 is op deze verbrede 
locatie een nieuwe school gebouwd. Daarnaast is de vorm van het gebouw 
opmerkelijk te noemen en lijkt niet aan te sluiten bij de bestaande gebouwen. 
Het publieke domein dat daardoor is ontstaan in relatie tot de bouwvorm 
vind ik erg interresant. Deze aspecten gebruik ik als thema’s voor mijn eigen 
ontwerp. Een derde aspect van deze interresante locatie is dat ik de mogelijk 
krijg om een binnengebied te  creeëren. Tot slot komt de basisschool in 2014 
leeg te staan wat ruimte geeft voor mij voor nieuwe ontwikkelingen op deze 
locatie. 

Omliggende bebouwing analyse
De ontwerplocatie is in het voorgaande hoofdstuk al kort aanbod gekomen. 
Ik wil nu iets dieper op de karakteristieken van deze locatie ingaan. Een 
opvallend aspect vind ik het contrast tussen de voorzijde en de achterzijde 
van de bestaande omliggende bebouwing. De voorgevels van deze panden 
zijn in veel gevallen gedetailleerd in baksteen vormgegeven. De achtergevel 
daarentegen wordt getypeerd door balkons die al dan niet later tussen of 
aan de gevel zijn geplaatst. De ontwerplocatie wordt omringd door deze 
informele achterzijde van de omliggende panden. Het contrast is het grootst 

1930

1970

1:5000

1:5000

Amsterdamse School

Stadsvernieuwing

3.2. Ontwerplocatie analyse

afb. 3.1

afb. 3.2.
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bij de Amsterdamse School blokken waarbij de voorzijde sierlijk ontworpen 
gehelen vormen. De achterzijde is niet met dezelfde precisie vormgegeven. 
Deze panden ontsluiten allemaal op de openbare weg aan de voorzijde. 
Op twee locaties wordt er door middel van een achterpad ook aan de 
achterzijde ontsloten. In beide gevallen komt het achterpad net voor de 
entree van de school uit op de inham bij de Hembergstraat. 

Routen
Er loopt één wandelpand over de ontwerplocatie. Hiermee wordt de 
Oostzaanstraat door middel van een poort in de gevel verbonden met de 
vroegere doorlopende Wormerveerstraat. Dit pad dient ervoor om de 
achterzijde van de school en te kunnen ontsluiten. Omdat het pad op privé 
terrein van de school ligt is het alleen tijdens schooltijden toegankelijk. Na 
sluitingstijd worden de hekken gesloten. 

Functie door de jaren heen
Zover nagegaan kan worden heeft er op het binnenterrein van het 
grootste bouwblok een school gestaan. Deze is waarschijnlijk tijdens de 
stadsvernieuwing afgebroken evenals de panden aan de Wormerveerstraat. 
Hierdoor ontstond een grote open ruimte die twee binnenterrein met 
elkaar verbond. Dit terrein is geheel ingevuld door een nieuwe school ‘de 
Spaarndammer’. Met de komst van deze school is de Wormerveerstraat 
als doorgaande weg te komen vervallen.  De tijdens de stadsvernieuwing 
gebouwde school zal in 2014 verhuizen naar de Houthavens. Vooralsnog 
heeft de gemeente Amsterdam nog geen plannen voor deze locatie waardoor 
deze locatie. 

Bestaande routen

Openbare 
wandelroute
(08:00-18:100)

Collectieve  route
achterpad

Hemburgstra
at

Spaarndammer-

plantso
en

Polanenstraat

Oostzaanstraat

Wormerveerstraat

Krommenienieienieiei strs aat

afb. 3.3.

Rechterbladzijde

Gevels

afb. 3.4.

Linkerbladzijde
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Spaarndammerplantsoen / Knollendamstraat

Polanenstraat

Oostzaanstraat

Hemburgstraat

Krommenies
traat



44



45

afb. 3.5.
Panorama binnenterrein - zomer

veel groen

afb. 3.6.
Panorama binnenterrein - winter

achterzijde  goed zichtbaar
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Tijdens het schrijven van mijn scriptie stond het publieke domein steeds 
centraal. In mijn onderzoek naar de stadsvernieuwing, waar ik onder andere 
mijn inspiratie uit heb gehaald, kwam naar voren dat de omgang met de 
bestaande context cruciaal is voor de betekenis van ‘een plek’. Omdat het 
creëren van publiek domein zo belangrijk voor mij is heb ik besloten om 
een ontwerphouding aan te nemen die uitgaat van het creëren van publiek 
domein in plaats van te beginnen vanuit een programma of een vorm. Juist 
door eerst na te denken over het publieke domein en openbare ruimte op de 
verschillende schaalniveaus van stad, buurt en directe omgeving denk ik dat 
de te ontwerpen ‘plek’ betekenis op verschillende niveaus krijgt. Op deze 
verschillende niveaus denk ik na over een passend programma als aanvulling 
op het stedelijk leven op stads niveau, een aansluiting bij op de bestaande 
stedenbouwkundige structuur in de wijk en een welkome aanvulling voor 
directe omwonenden die aansluit bij architectuur van de buurt. Op deze 
manier raakt de ‘plek’ ingebed op meerdere vlakken in het stedelijk leven en 
in de stedelijke structuur. Dit is een ontwerphouding waarbij het begrip context 
een bredere betekenis krijgt dan ik voor mijn afstuderen had. Tot dusver 
zie ik het begrip context als een stedenbouwkundig begrip waarbij enkel 
wordt gekeken naar de (aansluiting) tot de omliggende bebouwing. Ik zal nu 
achtereenvolgens mijn ontwerpstappen voor de verschillende schaalniveaus 
toelichten.

4.1. Ontwerpstrategie contextafb. 4.1.

Linkerbladzijde

Verschillende schaalniveaus
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Programma integreren in de netwerkstad
Op niveau van de stad probeer ik mijn ontwerp te verankeren in het stedelijk 
leven. In mijn scriptie heb ik het over de hedendaagse netwerkstad die is 
opgebouwd uit versschillende parochies. (zie voor meer informatie hoofdstuk 
4 van mijn scriptie)  Hiernaast staat een mogelijk voorbeeld van een 
netwerkstad. 
Publiek domein creëren waarin nieuwe stedelingen, buurtbewoners en mogelijk 
ook Amsterdamers elkaar kunnen ontmoeten. Hiervoor heb ik mij eerst meer 
verdiept in het leefpatroon van de nieuwe stedeling. Zij vertrekken s’ochtends 
vroeg om te gaan werken elders in de stad. Na het werk maken zij gebruik 
van de faciliteiten die de grote stad hen te bieden heeft. Er wordt gegeten in 
een hip restaurant. Na een drankje met vrienden te hebben gedronken in de 
onlangs geopende club keren ze s’avonds terug naar hun woning. Dit betekend 
dat ze alleen s’ochtendsvroeg en s’avonds thuis zijn. Ik heb gezocht naar een 
passende functie die benut wordt op dit tijdstip. Dit heb ik gevonden in de 
sportfunctie waarbij ik mij toe zal leggen op het hoogstedelijk beoefenen 
van squash en tennis. Deze functie kan zowel door de nieuwe stedeling als de 
Spaarndammer en de Amsterdammer gebruikt worden. Met de toevoeging 
van een lunchroom wordt het plein dat ik wil creeëren langer gebruikt. 

Relatie scriptie - doelgroep
De doelgroep heb ik gevonden in een groeiende groep mensen in de stad en 
in de Spaarndammerbuurt. Deze groep, de nieuwe stedelingen, kunnen gezien 
worden als een hedendaagse leefstijl. Door voor deze groep te gaan bouwen slu-
it ik aan bij de actuele vraag naar woningen voor deze leefstijl. Daarbij is zoals 
eerder gesteld, bouwen voor een leefstijl een hedendaagse interpretatie van het 
bouwen voor een bepaald woonideaal. Door te bouwen voor deze groep mensen 
wordt er als het ware de mogelijkheid geboden voor het ontstaan van een nieuwe 
‘parochie’ in de netwerkstad. Echter zal ik door het toevoegen van een tweede 
functie en de inbedding van de locatie in de buurt willen voorkomen dat het een 
gesloten gemeenschap zal worden. Het idee van een homogene buurt in een het-
erogene wijk zal proberen na te streven om ook andere mensen de gelegenheid 
te bieden om gebruik te maken van het publieke domein dat ik zal ontwerpen. 

4.2.  De schaal van de stad Amsterdam - programma
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Voorbeeld 
Werking netwerkstad

Werk

Supermarkt

Sport

Spaarndammers

Créche

Nieuwe stedeling

Kroeg
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Huis

Huis

Student

afb. 4.2.

Principe netwerkstad

eigen productie
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E - school aan het Zaandammerplein C - Spaarndammerplantsoen B - Wormerveerstraat A - Plein Zaanstraat

A

B

C

D
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afb. 4.3. A-E

Sequentie aan stedelijke 

ruimten. Ontwerplocatie 

past zich in de stedelijke 

route en bed zich in de 

buurt.

Als eerst wil ik dat de ontwerplocatie als plek weer onderdeel wordt van 
buurt. Het herstel van de vroegere doorgaande weg is daarbij belangrijk. 
Op deze manier wordt de locatie weer onderdeel van een stedelijke 
route door de wijk heen. Daarnaast heb ik gekeken naar de sequentie 
aan ruimten voorafgaande aan de locatie. Ik wil met de vormgeving van 
de ontwerplocatie rekening houden met de rol die deze plek speelt in de 
sequentie van ruimten tot aan de school aan het Zaandammerplein. 

Om de ruimte niet enkel een doorgaande ruimte te laten zijn zal er 
met een nieuw volume worden ingesprongen. De route maakt hier een 
kleine slinger de ontwerplocatie op. Op dit punt zal een stedelijk plein 
worden gecreëerd waaraan de openbare functies komen. De invulling van 
bouwvolumes zal in een volgende stap worden uitgelegd. 

4.3.  De schaal van de buurt -  squentie openbare ruimte

afb. 4.4. 

Sequentie aan ruimte aan 

een doorlopende route. 
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Ik zal nu aan de hand van een aantal stappen mijn ontwerp uitleggen. Op deze 
pagina komen de eerste ontwerpstrategiën aanbod. 

0 - Bestaande situatie
Dit is de bestaande bebouwing van het binnenterrein wat dateert uit de 
stadsvernieuwingperiode. Deze situatie vormt de  start voor het ontwerp. 

Herstel en behoud routen
Vanuit de analyse naar de bestaande situatie en naar de situatie aan het 
begin van de 20e eeuw is naar voren gekomen dat de Krommeniestraat een 
verbindingsweg was tussen Wormerveerstraat en de Hemburgstraat. Ik wil 
deze doorgaande route herstellen en het bestaande wandelpad behouden. 
Een veelheid aan diverse routen komt ook in de literatuur vaak aanbod als het 
gaat om het ontwerpen van wijken en buurten. Onder andere de Amerikaanse 
sociologe Jane Jacobs bepleitte dat een veelheid aan routen wenselijk is 
voor een prettige woonomgeving. Daarnaast maken deze wegen deeluit 
van stedelijke wegen door de buurt. Hierdoor krijgt de ontwerplocatie een 
betekenisvolle invulling voor de buurt. Een veelheid aan verschillende routen is 
iets wat veelvuldig is toegepast in de ontwerpen voor de woonerven. Tevens 
kan het herstellen van de weg bijdragen aan de oriëntatie in de buurt.  
  
Stap 2 - Maak gebruik van karakteristieken van het terrein
De bouwlocatie is een diepe binnenplaats. Hierdoor wordt de ontwerplocatie 
gekarakteriseerd door een gradatie van openbaarheid naar privacy. Ik kan 
hiermee inspelen door kleinschalige woningen diep in het terrein te plaatsen 
en de meer publieke functies direct aan de te herstellen Krommeniestraat.

4.4. De schaal van de buurt - gebouw vorm afb. 3.5.

Rechterpagina

Ontwerpschetsen
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0. Bestaande situatie

Routen behouden en 

herstellen

Gebruik maken karakteris-

tieken van de locatie. 
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Woonplein

Stedelijk plein

Collectief groen
Stap 1

Creeëren van plekken

Stap 4

Herstel straatwand - 

dubbele bebouwingsring
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Stap 1 - Creeëren van plekken en programma toevoegen
Aan de hand van de aanwezige gradatie in openbaarheid op de 
ontwerplocatie heb ik het terrein opgedeeld in drie stroken die elk een eigen 
sfeer en programma vertegenwoordigen. De eerste strook is de plek waar 
de Krommeniestraat zal worden hersteld. Dit is de meest openbare plek. 
Deze plek moet een stedelijk karakter krijgen. Tevens zal hier het publieke 
programma worden gevestigd. Zo zal hier de entree naar het sportcentrum 
en het lunch café worden gesitueerd. Helemaal aan de andere zijde van het 
terrein, de meest diep gelegen plek,  zal een intiemer ‘woonplein’ worden 
gerealiseerd. Er zal hier meer worden ingespeeld op de privacy van de 
toekomstige bewoners. De strook tussen deze twee ‘pleinen’ zal ingevuld 
worden met collectief groen. Het is de bedoeling dat het een verbinding vormt 
tussen beide pleinen en zal voorzien in de behoeften van de nieuwe stedeling.

Stap 2 - Herstel straatwand - dubbele bebouwingsring
Voortkomend uit voorgaande stap zal het ‘stedelijk plein’ hogere bebouwing 
krijgen en het ‘woonplein’ kleinschaliger worden ontworpen. Hiermee 
introduceer ik een dubbele bebouwingsring zoals elders in de buurt, bij het 
Zaanhof en bij het Zaandammerplein ook het geval is. Daarnaast wordt 
er aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing. De leegte die tussen 
de bestaande bouwblokken zal worden opgevuld door nieuwbouw. De 
hogere bebouwing aan het ‘stedelijke plein’ vormt tevens een schild voor de 
achtergelegen kleinschalige bebouwing. Dit zal de collectieve en privé sfeer 
ten goede komen.

afb. 3.7.

De dubbele bebouwingring 

bij het Zaanhof in de 

Spaarndammerbuurt. 

afb. 3.6.

Linkerpagina

Ontwerpschetsen
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Stap 3 - Creeër plek aan stedelijke sequentie
Om te voorkomen dat het ‘stedelijk plein’ enkel een doorgaande weg 
wordt introduceer ik een verspringing in de straatwand. Hierdoor wordt de 
doorgaande route enkele meters verlegd richting het midden van de locatie. 
Op deze manier ontstaat een ‘intiemere’ plek aan de doorgaande route. Dit 
sluit aan bij de in het vorige paragraaf benoemde sequentie aan stedelijke 
ruimten.

afb. 3.9 

Straatzicht op buurtcentrum 

‘de horizon’ aan het 

Zaandammerplein. 

afb. 3.8.

ontwerpschets
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afb. 3.10

Sequentie aan ruimte aan 

een doorlopende route. in 

maquette 

Stap 3

Creeër plek aan stedelijke 

sequentie
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Rekening houden met 

zicht van de bestaande 

bewoners. 

Hoekverdraaiing 

(her)introduceren voor 

minimale belemering voor 

de bestaande bewoners

Nieuw bouwvolume binnen 

bestaande bebouwing
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afb. 3.11. 

Foto van de achtergevel 

van de bestaande be-

bouwing. Foto is genomen 

vanaf het binnenterrein. 

Eigen foto

ab. 3.12

Linkerpagina

ontwerpschets

Stap 4 - (her) introductie hoekverdraaiing
De ontwerplocatie wordt gekenmerkt door de bestaande bebouwing die de 
locatie omringd. Aan deze ‘achterzijde’ van de bestaande bebouwing zijn de 
balkons gelegen. Veel van deze balkons zijn later tegen de gevel aangezet. 
Met de introductie van nieuwe bebouwing neem ik een deel van het zicht 
en zon weg. Daarbij staat één zijde van het nieuwe gebouw vrijveel in de 
schaduw. Door de ‘pleinen’ en de nieuwe bebouwing haaks op de bestaande 
bebouwing te zetten worden de punten waar ‘nieuw’ en ‘bestaand’ elkaar 
tegenkomen geminimaliseerd. De hoekverdraaiing in de bebouwing is nu niet 
het gevolg van het bouwprogramma maar een gevolg van een reactie op de 
bestaande context. Op deze manier kan het binnenterrein verdicht worden op 
een manier waar de bestaande bebouwing minimaal hinder van ondervindt. 
Een gevolg voor het ontwerp is dat de collectieve ruimte opgesplitst wordt 
in twee ruimten. Beide collectieve groene ruimten vormen een overgang 
tussen het  meer intiemere ‘woonplein’ en het meer ‘stedelijke plein’. Door 
de bebouwing over de weg te laten lopen wordt het ‘stedelijk plein’ meer 
afgesloten waardoor een plein meer de sfeer van een besloten plein wordt 
benadrukt in plaats van een plek aan een doorgaande weg. 



5.0



Architectonisch 
ontwerp
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Nu de bouwvorm zich heeft gevoegd tussen de bestaande bebouwing en het 
publieke domein een plek heeft gekregen komt het aan op de daadwerkelijke 
vormgeving van het geheel. De volgende fase in het ontwerpproces is de 
architectonische vormgeving. Aan de hand van overgangen op drie schaal 
niveaus zal ik de architectonische elementen die de overgangen vormgeven 
bespreken. Daarnaast zal ik sfeer die ik wil creëren in de verschillende 
pleinen uitleggen en laten zien. 

Ik onderscheid drie verschillende typen overgangen. De eerste 
vormgegeven overgang is de entree naar het nieuwe ‘stedelijke plein’. 
Deze overgang vormt tevens de aansluiting bij de bestaande bebouwing. 
Op deze schaal wordt van de directe buurt overgegaan naar het nieuwe 
plan. Daarbij zal ik uitleg geven over het gebruik van het plein en het 
aangelegen sportcentrum. Een volgende schaal beslaan alle overgangen 
tussen de verschillende pleinen en het collectieve groen. De laatste schaal is 
de overgang tussen het publieke domein en de woning. De woningtypologie 
speelt in op de aangrenzende pleinen en het publieke groen. Hierdoor 
ontstaan meer introverte en extroverte woningen. Nadat ik alle schaal niveaus 
heb behandeld zal ik nog uitleg geven over de vormgeving van de gevel.  

Alvorens ik ben gaan ontwerpen heb ik eerst de architectonische 
elementen die ingezet worden om overgangen tussen verschillende domeinen 
en de entree naar een woning vorm te geven. Ik heb dit onderzocht in de 
wijken die ik voor mijn scriptie heb geanalyseerd. Deze analyse is te vinden in 
bijlage 2 van dit ontwerpverslag. 

5.1. Inleiding architectonisch ontwerp

afb. 5.0.

Het publiek domein 

vormgegeven. 

Eigen tekening
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Programma
Allereerst ziet u hiernaast het totaalbeeld van het plan met de daarbij 
behorende functies. Twee bijzondere elementen zijn bepalend voor de 
ontwerp. Het eerste onderdeel is de woonstraat die begint op het ‘stedelijk 
plein’ vervolgens oploopt naar de tweede etage en daar de woningen 
ontsluit en vervolgens weer afdaalt naar het Spaarndammerplantsoen. 
Met de woonstraat is een letterlijke vertaling van het publieke domein dat 
verschillende pleinen en woningen met elkaar verbind. Een ander element is 
de doorlopende muur die het publieke domein begrensd. Deze muur vormt de 
scheiding tussen privé en het publieke domein. 

Toegankelijkheid
In het onderste schema is het verloop van toegankelijkheid schematisch 
inzichtelijk gemaakt. In de volgende paragrafen zal de duidelijk worden 
gemaakt welke architectonische elementen zijn ingezet om een bepaalde 
maté van openbaarheid te verkrijgen. In dit schema is alvast zichtbaar dat het 
stedelijk plein het meest openbare plein is en dat de collectieve groen ruimten 
als overgang dienen voor het meer intiemere woonplein. 

Woonstraat

Woningen

Faciliteiten

Sportcentrum + 

lunchcafé

Trappenhuis 

+ lift

Bergingen

Tuinwoningen

Verandawoning

Patiowoning

Appartement

Openbaar
verkeers-
deelnemers

Openbare weg

Voetgangers

Openbaar

Met een gesloten 
karakter

afb. 5.2.

Ontwerpuitleg
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Verloop van openbaarheid 

in het publieke domein

Eigen tekening
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Woonstraat

De doorlopende wand 

die het publiekde domein 

begrensd



68



69

afb. 5.3..

Langsdoorsnede
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Op drie plekken sluit de nieuwe bebouwing aan op de bestaande bebouwing 
en kan het nieuwe plein worden betreden. De hoofdentree ligt aan de 
Wormerveerstraat. Dit is ook de zijde waaraan de parkeergarage wordt 
ontsloten. Direct na de bestaande bebouwing wordt de straat versmald 
doordat het nieuwe bouwvolume naar de weg toe staat. Aan beide zijden 
is een trappenhuis met lift geplaatst die de parkeergarage met de begane 
grond en de tweede verdieping verbind. Daarop volgend verspringt de 
gevel van het lunchcafé nog verder uit de gevel waardoor de bezoeker het 
plein wordt opgeleid. Deze verspringing zorgt ervoor dat het plein niet recht 
wordt overgestoken. Daarnaast wordt nog een deel van het plein uit het zicht 
verborgen gehouden. 

Vanaf de andere zijde bereikt men via een onderdoorgang van twee 
verdiepingen hoog het plein. Ik heb gekozen voor een hoge onderdoorgang 
om zo het een zichtlijn over de gehele lengte te behouden. Door de 
onderdoorgang twee verdiepingen hoog te laten zijn, en het zicht deels te 
behouden voelt de onderdoorgang toegankelijk aan. Daarnaast krijgt het 
plein een intiemer karakter doordat de bebouwing over de straat doorloopt. 

De derde verbinding is de bestaande voetgangerspoort gelegen aan 
de Oostzaanstraat. Vanaf deze poort begeleid de bakstenen wand de 
voetganger via een trap naar het verlaagde ‘woonplein’. De begeleidende 
wand heb ik ingezet als duidelijke begrenzing van het publieke domein. In een 
volgende paragraaf zal ik verdere uitleg geven over het ‘woonplein’. 

5.2. Overgang buurt naar het gebouw
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afb. 5.5.

Maquettefoto. Zicht op het 

terras van het lunchcafé 

en de start van de trap 

naar de woonstraat. Op de 

voorgrond het collectieve 

groen. 

afb. 5.4.
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huizen de straat vernauwen.  

Vervolgens leid de geven 

van het lunchcafé je naar 

het plein. 
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Het ‘Stedelijke plein’

De vier verdiepinghoge wand aan het ‘stedelijk plein’ zorgt voor enig volume 
waardoor het plein gestalte kan krijgen. Daarnaast dient deze hoge wand 
als scheiding tussen het publieke ‘stedelijke plein’ en de achterliggende 
plekken die een meer privaat en collectieve sfeer hebben. De publieke 
functies die gelegen zijn aan het plein zorgen voor de levendigheid. Aan de 
andere kant zorgen de ontsluitingen van de begane grond appartementen 
dat ook de nieuwe bewoners zich op het plein bevinden. Hierdoor kan 
ontmoeting plaatsvinden tussen de ‘nieuwe stedeling’ en een bezoeker of een 
buurtbewoner. Daarnaast begint de woonstraat ook op het ‘stedelijk plein’ 
nabij de entree van het sportcentrum en het lunchcafé. Dit kan gezien worden 
als het begin van de entree van de woningen die ontsloten worden op de 
tweede etage. Daarnaast kan ‘de woonstraat’ ook gebruik worden gemaakt 
als stedelijke route van andere buurtbewoners. Het ‘stedelijk plein’ kan gezien 
worden als het hart van de nieuwe buurt. 
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afb. 5.7.

Doorsnede ´stedelijk plein´ 

met sportcentrum. 

schaal 1:200

afb. 5.6.

Maquette foto van het ´ste-

delijk plein´. Zicht op het 

terras en het groen achter 

de onderdoorgang. 
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afb. 5.8.

De trap komt uit op de 

tweede verdieping  en 

zal daar verdergaan als 

woonstraat waaraan de 

appartementen worden 

ontsloten. 

De straatsteen is donkerder van kleur dan het baksteen dat in de gevel is 
toegepast. Ik wilde voorkomen dat zowel straat als wand dezelfde steen zou 
zijn. Ik heb wel bewust voor een straatsteen gekozen die past bij het karakter 
van de gevel waardoor toch een gevoel van éénheid kan worden ervaren. De 
straatsteen onder de ondergang staat haaks op de straatsteen van het plein 
om zo de grenzen van het plein licht aan te geven. Ik heb er voor gekozen 
om de dezelfde straatsteen ook na het plein verder door te leggen om zo 
het publieke domein niet geheel af te bakenen maar door te laten vloeien 
in de bestaande straat. Een andere steen zou naar mijn idee een te bond 
geheel worden en zou de grenzen te veel benadrukken. Verder is een ander 
type tegel te zien die dwars over het plein heen loopt en de achterliggende 
ruimten met het plein verbind. Dit is een wandelpad dat op maaiveld niveau 
de verschillende ruimten met elkaar verbind. 
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afb. 5.9.

Maquettefoto, trap naar de  

woonstraat. Deze trap be-

gint op het ‘stedelijk plein’ 

nabij de entree van het 

sportcentrum. 
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afb. 5.10

Maquettefoto, trap naar 

de  woonstraat. Deze trap 

begint op het ‘stedelijk 

plein’ nabij de entree van 

het sportcentrum. Voor het 

sportcentrum ligt een terras. 

bovenop het sportcentrum is 

ruimte voor een tennisbaan. 

Het sportcentrum & lunchcafé 

Hoewel mijn aandacht meer is uitgegaan naar het ontwerpen van de 
verschillende pleinen en woningen is het sportcentrum samen met de lunchroom 
als programma wel van belang voor het gebruik van het ‘stedelijke plein’. Op 
twee plaatsen is er interactie met de omgeving. De eerste plek is het terras. De 
tweede locatie is sportzaal (7) waarvanuit zicht is op het plein. 
Qua architectuur is de gevel monumentaler vormgegeven dan de overige 
bebouwing. Ik heb hiervoor gekozen om onderscheid te maken tussen de 
publieke gebouwen en de woningen. 
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afb. 5.11.

Beganegrond

Sportcentrum

1. Overdekte entree

2. Entree ruimte met balie

3. Kantine balie 

sportcentrum

4. Kluisjes

5. Kleedruimten

6. Squashhal

7. Sportzaal met zicht op 

het plein. 

8. Fitnesszaal

9. Hal

10. Opslag

Lunchroom

11. Lunchroom

12. Keuken

13. Trappenhuis / lift 

14. Terras

1

2

3 4

5
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6
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afb. 5.13.

Maquettefoto. Foto 

genomen vanuit de entree 

van het sportcentrum 

kijkend naar de 

onderdoorgang die leid tot 

het collectieve groenterrein. 

Dan zal nu dieper worden ingegaan op de vormgeving van de andere 
domeinen, hun sfeer en de overgangen daartussen. Te beginnen bij de 
overgang van het ‘stedelijk plein’ naar het collectieve groengebied in het 
zuiden. De formele sfeer van het ‘stedelijke plein’ wordt verlaten doormiddel 
van een kleine onderdoorgang. Doordat deze onderdoorgang maar één 
verdieping hoog is voelt de onderdoorgang privater aan. In vergelijking met 
de grotere onderdoorgang die leid tot buurthuis ‘de horizon’ die openbaar 
aanvoelt. Het pad dat leid naar de onderdoorgang wordt al ingezet bij 
de entree van het sportcentrum en lunchcafé. Vanaf de entree ligt de 
onderdoorgang die leid naar het collectieve groen gebied in het verlengde 
van entree as. Eenmaal door de onderdoorgang vervolgd het pad zich 
door het groen naar de woningen die haaks op het pad staan. Het groen 
gebied zal een ongedwongen sfeer uitademen waar de nieuwe stedeling zou 
kunnen gaan picknicken aan een picknicktafel onder de bomen. Daarnaast 
grenzen de achterzijde van zowel de patiowoning als de beganegrond 
appartementen aan dit terrein. De tuin van de patiowoning ligt verdiept aan 
het groen gebied en vormt een buffer tussen privé en publiek. De achterzijde 

5.3. Overgangen tussen de verschillende publieke domeinenafb. 5.12

Plattegrond van het 

publieke domein. 

Ingezoemd op het 

‘woonplein’ en de 

collectieve groen gebieden. 
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afb. 5.14.

Maquettefoto van het  

zuidelijk gelegen collectieve 

groengebied met 

aangrenzende achterzijde 

van de beganegrond 

appartementen. 

van de appartementen daarentegen vloeien geleidelijk door in het collectieve 
groen gebied. Doormiddel van openslaande deuren komt men uit op het 
verhoogde terras. Het terras is verhoogd en overdekt om onderscheid te 
maken tussen privé en collectief gebied. Vervolgens is er geen verdere 
erfafscheiding gebruikt om zo het terras over te laten gaan in het collectieve 
groen. Een bewoner kan er zelf voor kiezen om het terras af te schermen met 
plantenbakken. Hoge erf afscheiding wordt ontmoedigd door de geringe 
grote van het terras. Dit zal het zicht en de zon wegnemen. 

Aan de meest zuidelijk gelegen zijde zijn tegen de bestaande bebouwing 
nieuwe schuren geplaatst die gebruikt kunnen worden als werkplaats of als 
extra kamer bij het huis. Deze worden ontsloten aan het collectieve groen 
gebied. 

Het collectieve gebied als geheel dient als buffer voor zowel de 
bestaande bewoners die vanaf hun balkon kijken op dit gebied. Voor zowel 
deze bewoners als de nieuwe bewoners zorgt het groen voor een vergroot 
gevoel van privacy. 
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afb. 5.15. Smalle overgang 

tussen het zuidelijke col-

lectieve groen gebied en 

het verlaagde ‘woonplein’. 

In deze maquettefoto zie 

je de trap die leid naar 

het ‘woonplein’en de hoger 

gelegen stoep aan de 

tuinwoningen. 

Vervolgens wordt de wandelaar rechtsom de hoek op geleid via een trap 
naar het lager gelegen woonplein. Doordat het wandelpad niet haaks 
maar net wat schuiner op de woningen staat ervaart de wandelaar dat de 
woningen doorlopen. Daarnaast leid het wandelpad ook naar het punt waar 
het wandelpad overgaat in een trap. De stoep die voor de tuinwoningen ligt 
is anders gematerialiseerd dan het wandelpad. Daarnaast is hier gekozen 
voor een doorlopend hekwerk tussen het wandelpad dat naar beneden loopt 
en de verhoogde stoep die voor de tuinwoning loopt. Dit heeft twee redenen. 
De eerste reden is vanuit oogpunt van veiligheid, en de tweede reden is 
om de grens tussen publiek en privé op te rekken. Hoewel de tuinwoning 
geen voortuin heeft wordt doormiddel van een verhoogde stoep wel de 
indruk gewekt om deze ruimte bij hun woning te betrekken. Ook hier zorgen 
openslaande deuren ervoor dat de keuken door kan lopen op de stoep.
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afb. 5.16.

Het lager gelegen woon-

plein met zicht op de ve-

randawoningen. De bestrat-

ing net voor de woning ligt 

haaks op de bestrating van  

het plein. 

Het woonplein

Het woonplein is vanuit drie punten te bereiken. Vanaf het zuidelijke en het 
noordelijke gelegen groengebied via een trap en vanaf de wandelpoort aan 
de Oostzaanstraat, eveneens via een trap. Het ‘woonplein’ ligt verdiept om 
een intiemer karakter te verkrijgen. Daarbij voelt het plein meer besloten 
aan ten opzichte van de hoger gelegen omgeving. Direct aan het woonplein 
worden de drie patiowoningen en het noodtrappenhuis ontsloten. Een deel van 
de tuinwoningen en de verandawoningen liggen twee traptreden boven het 
plein. Deze twee traptreden vormen een geleidelijke overgang tussen publiek 
en privé. De bestrating direct voor de woning ligt haaks op de bestrating van 
het plein. Dit geeft subtiel de overgang tussen publiek en privé weer. Doordat 
de entree verdiept in de gevel ligt loopt de straatsteen deels door onder de 
woning. Doordat niet duidelijk is of dit gebied nu bij het plein of bij de woning 
hoort wordt de bewoner uitgenodigd om dit gebied te claimen. Dit wordt 
aangemoedigd door de openslaande deuren die grenzen aan het plein. Men 
kan nu gedeelteijk overdekt buiten zitten. 
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afb. 5.17.

Fragment van de indeling 

van het publieke domein. 

Het noordelijk gelegen collectief groengebied

Tot slot kan het noordelijk gelegen groengebied bereikt worden via een trap 
in een smalle doorgang tussen het ‘woonplein’ en het groengebied, via de 
grote onderdoorgang vanaf het ‘stedelijk plein’ en vanaf de Hemburgstraat. 
Het groengebied loopt gedeeltelijk over de Krommeniestraat. Waar in het 
begin de twee trappenhuizen zorgden voor een wegversmalling doet het 
groengebied dit aan de noordzijde. Echter is deze ingreep hier visueel 
minder nadrukkelijk aanwezig. De voornaamste reden om het groengebied 
nog een stuk door te laten lopen is om meer privacy te garanderen voor de 
achterzijde van de begane grond etage’s. Dit wordt ook nog eens benadrukt 
door het wandelpad dat niet langs de gevel loopt maar langs de bergingen 
om vervolgens uit te komen op de Krommeniestraat. Ook hier zorgt het 
groengebied voor een buffer tussen de bestaande bewoners en de nieuwe 
bewoners. Tevens versterkt de inrichting van het groengebied het collectieve 
karakter en gebruik ervan.
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afb. 5.18.

Van links naar rechts; 

- de tuinwoning, 

- de verandawoning, 

- de patiowoning

Van boven naar beneden.  

- een isometrie van de 

woning, 

- de woningplattegrond in 

isometrie, 

- de interne organisatie, 

- en tot slot de schematische 

weergave van de overgang 

tussen publiek domein naar 

privaat domein. 

5.4. Overgangen tussen publiek domein en de woning

Nu de overgangen in het publieke domein zijn besproken zal een laatste 
schaalniveau in overgangen worden toegelicht. Dit gaat over de overgang 
van publiek domein naar de woningen. Alvorens ik de woningen heb 
ontworpen heb ik eerst onderzoek gedaan naar architectonische elementen 
die ingezet worden om overgangen vorm te geven. Deze zijn te vinden in 
bijlage 2. Aan de hand van deze analyse heb ik meer inzicht gekregen in 
het architectonisch vormgeven van overgangen. Met de vormgeving van de 
overgangen heb ik voornamelijk geprobeerd om de zone tussen privé en 
openbaar op te rekken. Dit ‘grijze’ gebied kan door de bewoners worden 
geclaimd waardoor de bewoners zich vaker ‘buiten de woning’ zullen laten 
zien. Dit kan de vorming van publiek domein en ontmoeting verbeteren. 

Voordat ik verder deze vormgeving zal toelichten wil ik eerst de 
totstandkoming van de woningtypologie nader toelichten. De verschillende 
woningtypen zijn ontstaan door de sferen van de aangrenzende publieke 
gebieden. De eerste drie woningen grenzen aan het ‘woonplein’ en de 
collectieve groengebieden. Deze woningen bestaan uit twee verdiepingen en 
zijn ongeveer 100m2 groot. De vierde woningtypen zijn de begane grond 
appartementen. Deze worden aan de voorzijde ontsloten op het ‘stedelijk 
plein’ en aan de achterzijde op het collectieve groengebied. De laatse 
woningtype zijn de appartementen die gelegen zijn aan de woonstraat. Naast 
grondgebonden ontsluitingen heb je ook te maken met gallerijontsluitingen. 
Het probleem met gallerijontsluitingen is dat ze als anoniem worden ervaren 
en dat ontmoeting als onprettig wordt ervaren. Ik heb geexperimenteerd 
met diverse woontypologiën die een variatie zijn op de gallerijontsluiting. Ik 
ben gekomen op een woontypologie waarbij de appartementen over twee 
verdiepingen lopen en allen worden ontsloten op de tweede verdieping. 
Hiermee is maar één woonstraat nodig wat kan leiden tot meer ontmoetingen. 
Om de woonstraat ook publiek domein te laten zijn heb ik het zo ontworpen 
dat de woonstraat een pad is dat is verbonden met het ‘stedelijk plein’ en het 
Spaarndammerplantsoen. Zo is de woonstraat onderdeel geworden van een 
stedelijke route en kan het functioneren als publiek domein. 



86

afb. 5.19.

Maquettefoto van de voor-

gevel en het benutten van 

de verhoogde stoep tussen 

het ‘woonplein’ en de won-

ing. Op een zonnige dag 

kunnen de openslaande 

deuren vanuit de keuken 

worden opgezet en kan er 

buiten worden gegeten. 
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5.4.1. De tuinwoning

Plattegrond en interne organisatie
De eerste woning is de tuinwoning. Zoals de naam al doet vermoeden 

grenst deze aan één zijde aan een privé tuin. Om de privacy te garanderen 
van deze woning vormen de interne faciliteiten zoals de keuken, de trap, 
het toilet en de entree een scheidingswand tussen de voorzijde die aan 
het publieke domein ligt en de achterzijde die grenst aan de privé tuin. 
Daarnaast is er een boekenkast naast de trap geplaatst die als ruimtelijk 
element tot aan de eerste verdieping loopt. 

 De achterzijde is veel opener dan de voorgevel. De woningscheidende 
wand loopt enkele meters door op de begane grond om beschutting te bieden 
op het terras. 

Overgang publiek domein naar woning
Voor de tuinwoning ligt een wandelpad dat via een trap naar het lager 
gelegen woonplein loopt. De woning zelf is gebouwd op maaiveld niveau 
waardoor er een hoogte verschil is tussen de trap en de stoep voor de woning. 
Door het hoogte verschil loopt er een hek langs de stoep. De entree van 
de woning ligt verdiept in de gevel waardoor een deel van de stoep deels 
overdekt doorloopt naar de entree. Naast de entree is de keuken gesitueerd. 
Doormiddel van openslaande deuren kan de stoep betrokken worden bij 
de woonruimte. Door de extra afscheiding van het hekwerk en de deels 
overdekte stoep wordt de sfeer gewekt dat de bewoners dit stuk openbare 
ruimte kunnen claimen.
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Beganegrond 

1:100

Legenda

publiek domein

01. Plein

02. Trap openbaar plein

03. Collectief groen

de woning

10. Entree

11. Verkeersruimte

12. Meterkast

13. Berging, cv

14. Woonkamer

15. Keuken

16. Toilet

17. Badkamer

18. Kast

19. Balkon

20. verhoogd terras 

21. Slaapkamer
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Eerste verdieping
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5.4.2. De Patiowoning

Plattegrond en interne organisatie
De tweede variant is de patiowoning. Deze wordt aan de voorzijde 
ontsloten op het woonplein en aan de achterzijde op het zuidelijk gelegen 
collectieve groen terrein. Omdat de woning aan beide zijde wordt ontsloten 
door publieke ruimten is er gekozen om de woning introvert vorm te geven. 
Door het toepassen van een patio wordt de buitenruimte als het ware naar 
binnen gehaald. De woning heeft zich verder als het ware om de patio heen 
gevouwen. 

Overgang publiek domein naar woning
De woning wordt ontsloten op het niveau van het woonplein (-1000mm). 
Hierdoor ligt de woning lager dan de andere woningen. Hoewel de gevel 
verder introvert is vormgegeven heb ik er voor gekozen om de entree naar 
buiten te laten verspringen. Verder gaat de gevel geen relatie aan met 
de omgeving. De begane grond verdieping is vrij hoog doordat de eerste 
verdieping wel aansluit bij de overige bebouwing. Aan de achterzijde vormt 
een strook die eveneens een meter lager ligt dan omgeving een bufferzone 
tussen de woning en het zuidelijk gelegen groengebied. Door deze zone 
komt er wel daglicht binnen de woning maar wordt direct zicht in de woning 
verhinderd. 

afb. 5.20.

Achterzijde van de patio-

woning
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Beganegrond 

1:100
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Eerste verdieping
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afb. 5.21.

Foto van de entree van de 

woning. En een analyse 

schema van de opbouw van 

de woning. 

5.3.3. De verandawoning

Plattegrond en interne organisatie
De derde woning is de veranda woning. Deze woning wordt eveneens aan 
de voorzijde ontsloten door het ‘ woonplein’ en aan de achterzijde door 
het noordelijke collectieve groengebied. De interne organisatie is in deze 
woningvariant minder toegespitst op het publieke domein. In deze woning is 
er voor gekozen om aan één wand een kastenwand te plaatsen met daarin 
de trap. Dit element vormt de interne organisatie van de woning. De woning 
ligt verdiept aan de achterzijde tegen het groengebied. De verdiepte 
buitenruimte en het groengebied zullen voor de nodige beschutting moeten 
zorgen om de privacy te kunnen garanderen. 

Overgang tussen woonplein en woning
De voorzijde kent een gelaagde benadering van de woning. Deze 
benadering begint op het verdiepte woonplein dat al een redelijke intieme 
sfeer heeft. Vervolgens moeten twee brede traptreden genomen worden 
om op woningniveau te komen. Op dit niveau is het straatsteenmotief haaks 
gelegd op het straatsteenmotief van het plein en van het de eerste traptrede. 
Dit introduceert een eerste subtiele overgang tussen openbaar en privé. 
De straatsteen is echter doorgelegd tot aan de voordeur waardoor deze 
hele zone als overgangsgebied kan worden gezien. De eerste verdieping 
steekt een breedte van een meter over de begane grond waardoor een 
gedeelte van de openbare ruimte voor de entree overdekt is. Daarnaast 
ligt ook bij deze woning de entree verdiept. Het straatsteenmotief en de 
overdekte buitenruimte direct voor de woning zorgen ervoor dat de bewoner 
uitgenodigd wordt om dit gedeelte van de openbare ruimte te claimen. Ook 
hier wordt dit nog meer bevestigd door de openslaande deuren die grenzen 
aan de openbare ruimte.
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Beganegrond 
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afb. 5.22.

Isometrie van de woning-

plattegrond met analyse 

van de overgang tussen 

publiek en privé

Plattegrond en interne organisatie
De grondgebonden appartement grenst aan de voorzijde aan het stedelijk 
plein en aan de achterzijde aan één van de twee groengebieden. De entree 
bevindt zich op het stedelijk plein. . De indeling van de woning wordt bepaald 
door de positie van de draagwanden en de leidingschacht. 

Overgang publiek domein naar woning
Doormiddel van een verhoogde entree in beton wordt hier de grens tussen 
privé en openbaar zichtbaar aangegeven. Ik heb hier voor deze harde 
overgang gekozen om de privacy enigsinds te waarborgen aan een plein met 
openbare functies. De ramen aan deze gevel zijn hoger geplaatst vanwege 
privacy redenenAan de achterzijde bevinden zich de slaapkamer en de 
woonkamer. Zoals eerder al vermeld is de overgang tussen privé en openbaar 
geleidelijker aan deze zijde. Het privé terrein achter de woning wordt 
onderscheiden door een verhoogd terras dat te bereiken is via openslaande 
deuren nabij de keuken. de gevel van de slaapkamer verspringt naar buiten 
waardoor een besloten plek wordt gecreëerd nabij de keuken. Er is hier 
plaats voor een tafel en bloembakken etc. Deze bloembakken dienen als lage 
scheiding tussen de buitenterreinen van aanliggende bewoners. Ook bij deze 
woning is het terras deels overdekt door een uitstekende tweede verdieping. 
Na het terras begint het openbaar groengebied. Door de subtiele overgang 
tussen privé en openbaar  en door de collectievesfeer zal het groengebied als 
een verlengde van de woning worden ervaren. Het pad door het groengebied 
loopt zo min mogelijk langs de achterzijde van deze appartementen om zo 
de privacy te garanderen. De grondgebonden appartementen zijn ook nog 
aan de voor- of achterzijde overdekt door de woonstraat die over de tweede 
verdieping loopt. Dit is afhankelijk van de locatie waar de woonstraat loopt. 

5.3.4. De grondgebonden apartement
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afb. 5.26.

Foto bovenDe introverte 

entree van de woning. De 

entree ligt verhoogt ten 

opzichte van het plein en 

verdiept in de gevel . 

afb. 5.27.

Foto onder De achterzijde 

van de grondgebonden 

appartement grenst aan het 

groengebied. Privé loopt 

geleidelijk over in publiek

Beganegrond 

1:100

Legenda
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afb. 5.28. De woonstraat 

vanaf ‘het stedelikplein’
5.5.5. De woonstraat

Bij het ontwerpen van een woonstraat heb ik geprobeerd om een gelaagde 
overgang tussen openbaar en privé op hoogte te ontwerpen. Ik zie een 
gesloten galerij niet als een ideale overgang tussen openbaar en privé. 
Voor mij lag bij het ontwerpen van deze woningen en de overgang tussen 
openbaar en privé  de grootste uitdaging. Ik wilde een verhoogde straat 
ontwerpen waarop alle appartementen op werden ontsloten. Als idee 
combineerde ik hier het gevoel dat ik had bij de highline in new york als 
stedelijke route en een entree aan een verhoogde straat. Het idee van een 
doorgaande route zou het idee van een doodlopende galerij verbreken. 
Daarnaast zou een doorgaande route kunnen worden verbonden met de 
buurt waardoor de ontwerplocatie nog meer ingebed wordt in het stedelijke 
weefsel. Dit idee heeft consequenties voor de woningtypologie. Vooraf had 
ik bepaald dat gebouw vier bouwlagen hoog zou moeten worden zodat het 
lager is als de bestaande bebouwing maar hoog genoeg om als scheiding te 
functioneren tussen het openbare stedelijke plein en de daarachterliggende 
collectieve en private gebieden. Drie woninglagen zouden dan moeten 
worden ontsloten op de verhoogde woonstraat. Alvorens ik ben gaan 
ontwerpen heb ik enkele ‘woonstraten’ bekeken. Zo ben ik naar Londen 
geweest waar ik het brutalistische Barbican en de Robinhood Gardens van the 
Smitsons heb bekeken. In Nederland heb ik gekeken naar het ‘het plan van 
Gool’ door architect Frans Gool in Amsterdam en het plan van Brinkman in 
het Rotterdamse Spangen. Hieruit is naar voren gekomen dat een gevoel van 
veiligheid en gewaarborgde privacy erg belangrijk is bij het ontwerpen van 
een verhoogde woonstraat. Ik heb daarom een ‘open woonstraat’ ontworpen 
om het overzicht zo goed mogelijk te houden. 

De woonstraat begint op het stedelijk plein nabij de entree van het 
sportcentrum en lunchcafeé. De entree van de woonstraat valt op door het 
gebruik van hout dat afsteekt bij de rest van de gevels die gemaakt zijn 
van baksteen. De trap leid naar de tweede verdieping. De woonstraat is 
ook direct vanaf de begane grond te bereiken via twee trappenhuizen die 
eveneens grenzen aan het stedelijk plein. Er is nog een derde trappenhuis 
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afb. 5.29. 

Isometrie van het 

apartementencomplex. 

Daarnaast is er een analyse 

van de overgang tussen de 

openbare woonstraat naar 

de private woning.

die zich in het midden van de woonstraat bevind en wordt ontsloten op het 
‘woonplein’. Om de privacy te  garanderen loopt de woonstraat niet vlak 
langs de gevel. Enkel op de plekken waar de gezamenlijke entree zich 
bevinden loopt de entree tot aan de gevel. Zowel de keuze voor een ander 
gevelmateriaal als dat de entree verdiept in de gevel ligt zorgt voor een 
besloten karakter. Door de entree deels te verdraaien en door de woonstraat 
schuin naar de gezamenlijke entree te laten lopen is de entree nis open 
genoeg om er zicht op te behouden vanaf de woonstraat. De positie van de 
woonstraat is bepaald door de bezonning van de overige terrassen. 

Woningtypologie. 
De appartementen op de eerste tot en met de derde verdieping 
worden ontsloten op de tweede verdieping. Ik heb gekozen voor twee 
splitlevelwoningen over drie verdiepingen. Op deze manier hebben de 
woningen een gemiddeld woonoppervlak van rond de 80m2. Daarnaast heeft 
elk appartement één volledige verdieping die zowel grenst aan de voor- als 
aan de achterzijde van het complex. Deze verdieping heb ik geprobeerd om 
zo open mogelijk te laten. Doormiddel van schuifwanden kunnen afgesloten 
ruimten worden gecreëerd. De indeling van de appartementen wordt 
bepaald door de dragende wanden binnen de ruimte en de doorlopende 
leidingschacht. 
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Derde verdieping

1:100
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De gevel is de meest fysieke en harde grens tussen openbaar en privé. In 
de uitleg van overgang tussen openbare ruimte en woning is de vormgeving 
van de gevel al aanbod gekomen. Ik zal nu de materialisering van de gevel 
bespreken. 
Voor de vormgeving van de gevel heb ik gekeken naar de architectuur 
in de buurt, in de stadsvernieuwing en naar hedendaagse architectuur. 
Overeenkomstig heb ik gekeken naar de vormgeving van horizontaliteit in 
de gevel. In de Amsterdamse school werd dit bereikt door het toepassen 
van verschillende baksteenverbanden en baksteensoorten. Tijdens de 
stadsvernieuwing benadrukte de betonnenconstructie de horizontaliteit in 
de gevel. Vandaag de dag zien we veel horizontale banden waartussen 
verticale metselwerkvlakken worden afgewisseld door verticale ramen die 
van verdieping tot verdieping lopen. In mijn ontwerp probeer ik horizontaliteit 
op een andere manier vorm te geven. Dit heb ik bereikt door horizontale 
vlakken in diepte in de gevel te laten verspringen. Dit benadruk ik door een 
donkere baksteen te gebruiken en een lichte baksteen. De donkere baksteen 
heeft een horizontaal verband en de lichtere baksteen heeft een verticaal 
verband. Wanneer nog dieper op de gevel wordt ingezoomd valt te zien dat 
er gaten in de gevel zijn gemaakt ten gunste van een aantal raamopeningen. 
De raamopeningen liggen verdiept in de gevel. Enkele raamopeningen zijn 
samengevoegd en worden gescheiden door contrasterend metselwerkverband. 
Wanneer de gevel van een verdieping een horizontaal metselwerk verband 
heeft zal tussen de verdiepte raamopening een verticaal metselwerkverband 
te zien zijn. De gevelvlakken lopen in principe van verdieping tot net boven 
de volgende verdieping. Zo vormt de gevel op de volgende verdieping een 
balustrade voor het balkon. 
Ter plaatse van de entree van een woning heb ik gekozen om de gevel te 
materialiseren met houten latten. Hierdoor wordt de entree benadrukt in 
een gevel. Daarnaast straalt het hout een warmere sfeer uit dan baksteen. 
Overigens liggen bijna alle entrees verdiept in de gevel om een besloten 
gevoel te creëren. 

5.4. De Gevelafb. 5.30 Links

Horizontaliteit in de 

Amsterdamse School 

architectuur door 

verschillende baksteen 

verbanden en steensoorten

‘Het Schip’ 

Spaarndammerbuurt,

Eigen foto

afb. 5.31. Midden

Horizontaliteit in 

stadsvernieuwing 

architectuurl, beton banden 

en balkons. Constructieve 

horizontale elementen

Zorgcentrum ‘de Bogt’, 

Spaarndammerbuurt

Eigen foto

afb. 5.32 Rechts 

Hedendaagse 

horizontaliteit in de gevel. 

Horizontale banden met 

daartussen verticale ramen 

en baksteen vlakken. 

Moriko Kira architects 

IJburg Amsterdam, Blok 

63B

Fotograaf: Jeroen Musch 

voor ‘De Architect’ 25-01-

2011
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afb. 5.33.
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Allereerst zal ik terug komen op de ontwerpvraag die gesteld heb aan het 
begin van mijn afstudeerperiode. Deze luidde als volgt:
Hoe kunnen de huidige maatschappelijke wensen met betrekking tot het 
wonen en het publiek domein samenkomen in een ontwerpopgave voor nieuwe 
stedelingen in de Spaarndammerbuurt?
Een antwoord voor een ideale woonsituatie lijkt lastig te verkrijgen. De 
geschiedenis heeft mij geleerd dat de samenleving constant in beweging is 
waardoor ideeën over wonen en samenleven veranderen. Bouwen met een 
woonideaal als visie heeft de Nederlandse architectuur de afgelopen eeuw 
een hoop variatie en interessante woonvormen gebracht. De stad van morgen 
lijkt vandaag al ingehaald te worden door de voortstormende maatschappij. 
Ik denk dat het antwoord niet gezocht moet worden in één ideaal. Zelf ben 
ik van mening dat de kwaliteit ligt in een meer fundamenteel aspect. Dit is na 
mijn mening de vormgeving van de directe woonomgeving. Idealiter zou de 
woning flexibel genoeg moeten zijn om veranderingen op te vangen. Dit is 
echter een studie op zichzelf om de grenzen van flexibiliteit en wooncomfort 
te onderzoeken. In mijn afstuderen heb ik mij meer toegelegd op de relatie 
tussen privé en openbare ruimte waarbij publiek domein kan ontstaan. 
Door deze overgangen in architectonische elementen vorm te geven heb ik 
getracht kwaliteit aan de woonomgeving te geven waarbij publiek domein 
gevormd kan worden. Privé en openbare ruimte gaan vloeiend in elkaar 
over. Ik heb de overgangen van het publiek domein op verschillende schalen 
geprobeerd te ontwerpen. Op de schaal van de stad, de wijk en de directe 
woonomgeving heb ik geprobeerd om de ontwerplocatie in te bedden in het 
bestaande stedelijke weefsel.  Vervolgens heb ik de overgangen binnen mijn 
ontwerp architectonisch vormgeven. Hierdoor is naar mijn idee een gelaagd 
ontwerp ontstaan waarin het publiek domein weer centraal staat in een 
stedelijke woonomgeving. Ik heb mij verwonderd over de complexiteit die 
komt kijken bij het creëren van een prettige woonomgeving. Ik ben mij er nog 
meer van bewust geworden wat het belang van het publieke domein voor de 
woonomgeving is. 

Een verdraaide kijk op de stadsvernieuwing. 

Die verdraaide stadsvernieuwing.. 
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De stadsvernieuwing was een opmerkelijke periode binnen de Nederlandse 
architectuur die haar ontstaan kent tijdens de roerige jaren zeventig van 
de vorige eeuw. Het woord stadsvernieuwing is vandaag de dag ingeruild 
voor het woord ‘stadsreparatie’ of ‘stedelijke vernieuwing’. Hedendaagse 
‘reparaties’ lijken inderdaad de stad weer letterlijk te repareren naar wat 
er stond. De architectuur lijkt weer terug te grijpen naar de 19e-eeuwse 
panden en sluiten vaak naadloos aan bij de rest van de straat. Wellicht wordt 
naar deze architectuur teruggegrepen omdat de stedeling deze woningen 
als vertrouwd en Amsterdams ervaart. Maar Amsterdam is meer dan deze 
19e-eeuwse grachtenpanden.
De architecten van de stadsvernieuwing hebben voor grote uitdagingen 
gestaan. Er heerste een sfeer waarbij het oude als goed werd ervaren en het 
nieuwe als beangstigend werd afgeweerd. Angst bij bewoners zou afkomstig 
kunnen zijn na de grootschalige en eentonige wederopbouwwijken waarin 
identificatie met de woonomgeving lastig bleek te zijn. In de stadsvernieuwing 
is daar op een kleinschalige manier vernieuwend vorm aangegeven.  . 

In het afstudeeratelieren in mijn ontwerp is de inspiratie op gevonden in 
de stadsvernieuwingsarchitectuur uit de jaren zeventig en tachtig. Een vrij 
ongewone benadering voor vele hedendaagse architecten die zich van deze 
architectuur lijken te distantiëren. Echter is na onderzoek gebleken dat thema’s 
ten tijde van de stadsvernieuwing nog steeds, of opnieuw weer thema’s 
zijn waarmee wordt ontworpen. Ontmoeting, nieuwe vormen van inspraak, 
omgang met de bestaande context en vorming van publiek domein komen 
nog steeds terug in hedendaagse ontwerpen. Ook in mijn scriptie is naar 
voren gekomen dat het vormgeven van het publieke domein als interpretatie 
van ‘de straat’ in elk woonideaal centraal staat. In mijn scriptie heb ik verder 
onderzoek gedaan naar het publieke domein mede door de bijzondere 
manier van omgang met de bestaande context en overgangen in het publieke 
domein tijdens de stadsvernieuwing. 
Ik heb mijzelf een houding aangenomen waar in eerste instantie de 
architectuur ondergeschikt lijkt te zijn. Uitgaande van de openbare ruimte 
is iets wat ik voorheen nog niet gedaan hebt en naar mijn idee ook niet 
in eerste instantie in de natuurlijke aard van een architect ligt. Ik wilde in 
eerste instantie niet een ‘mooi architectonisch’ gebouw maken maar een 
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goede woonomgeving. Dat architectuur meer is dan een gebouw heb ik 
met dit ontwerponderzoek en scriptie geprobeerd uit te leggen. Naast alle 
vakinhoudelijke kennis heeft deze studie mij een verdiepende kijk gegeven op 
de maatschappij waarin wij leven en de directe woonomgeving. 

Mijn onderzoekende houding heeft geleid tot een verfrissende kijk op wat 
‘stedelijke vernieuwing’ van vandaag de dag. Wellicht kan mijn ontwerp 
gezien worden als een oncommercieel antwoord hedendaags ontworpen 
zal worden. Hoewel ik in stedenbouwkundige zin de locatie weer heb 
‘gerepareerd’ naar de oorspronkelijke structuur is de stadsvernieuwing in 
architectuur nog voelbaar.  Een op het eerste oog radicale vorm die zich 
volledig heeft ingenesteld binnen de bestaande context. De hoekverdraaiing 
heb ik zo weten toe te passen dat de hinder voor de bestaande bewoners 
minimaal is. Daarnaast heeft het tot gevolg gehad dat de vier pleinen 
overzichtelijker in elkaar overgaan. Ik hoop dat ik een verdraaide kijk heb 
kunnen leveren op wat stedelijke vernieuwing vandaag dag is en wat het 
belang van een gelaagd publiek domein is.  
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Het afgelopen jaar is een bewogen jaar voor mij geweest. Het resultaat 
dat nu voor u ligt heb ik kunnen maken door de hulp, ondersteuning en de 
broodnodige ontspanning van een aantal personen die ik graag voor hun 
bijdrage wil bedanken. 

Allereerst wil ik Gijs Wallis de Vries en Marieke van Rooij bedanken voor 
hun tijd en begeleiding vanuit de Technische Universiteit Eindhoven. Ik heb 
veel gehad aan hun theoretische kennis en kritische vragen over mijn ontwerp. 
Daarnaast heeft Marieke enkele keren mijn scriptie doorgelezen, wat naar 
mijn idee toch wel een redelijke klus is geweest aangezien ik niet altijd even 
scherp ben in het schrijven. Vanuit het praktijkveld wil ik Marc Reiniers en 
Machiel Spaan bedanken voor hun enthousiaste kijk op architectuur. Zij wisten 
een inspireerde leer- en werkomgeving te creëren waarin ik werd uitgedaagd 
en aangemoedigd om nieuwe wegen in te slaan. Hun praktische blik heeft 
mij geholpen om de realiteit niet uit het oog te verliezen. Ik hoop dit vast te 
kunnen houden in mijn verdere loopbaan als architect.

Daarnaast wil ik mijn ouders bedanken voor hun onvoorwaardelijke 
steun en vertrouwen in mijn kunnen. Zij hebben mij altijd alle ruimte en 
mogelijkheden gegeven om mij te ontwikkelingen tot wie ik nu ben. Ik ben hun 
hiervoor enorm dankbaar. Bovenal wil ik Els Gerds nog bedanken voor het 
taaltechnisch verbeteren van mijn scriptie. Dat volgens mij een enorme klus 
is geweest vanwege mijn taaltechnische onkunde. In het bijzonder wil ik mijn 
vriend Matthijs bedanken voor zijn steun en raad in het afgelopen jaar. Maar 
boven de rust die hij mij gegeven heeft in alle hectiek rondom het afstuderen. 

Bemoedigende woorden heb ik van vele vrienden, familie en schoonfamilie 
mogen ontvangen. Klein konden de woorden zijn maar zij hebben 
bemoedigend op mij gewerkt. Allen dank hiervoor. 

Marlies Raterink
Augustus 2013

Dankwoord
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Derde verdieping

1:500
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Geheel openbaar

Privè

Geheel openbaar

Collectief

Privè

Geheel openbaar

Collectief

Privè

_ Par. 22. Directe over-

gangselementen tussen 

geheel openbare ruimten 

en privé ruimten. Dit zijn 

zowel voorkant als achter-

kant ontsluitingen.

Par. 2.3. Overgangen tus-

sen Openbaar naar een 

gemeenschappelijk col-

lectieve ruimte waaraan, 

vaak een vertikaal stijg-

punt, ook de privé ruimte 

grenst. 

_ Par 2.4. Ook overgan-

gen tussen openbaar via 

collectief naar privé. Ech-

ter grenst de privé ont-

sluiting aan een tweede 

collectieve ontsluitings 

mogelijkheid (horizontale 

ontsluiting)
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2.0. Introductie

In dit gedeelte zal speciefi ek ingegaan worden op de architectonische
elementen die ingezet kunnen worden om overgangen tussen ruimten vorm
te geven.  Allereerst zullen de basiselementen getoont worden. Ik heb deze
basiselementen gehaald uit mijn eigen analysen die later volgen en uit speciefi ek
literatuur. De relevante literatuur die ik hiervoor geraadpleegd heb zijn;

- Bijlsma, Lieke,  & Groenland, Jochem (2006) ‘De tussenmaat, Een handboek
voor het collectieve woongebouw’, SUN Publishers Nijmegen
- Bobic, Milos (2004) ‘Between the Edges, Street-building transition as urbanity 
interface’, THOTH Publishers Bussum
- Leupen, Bernard & Mooij, Hans (2011), ‘Het ontwerpen van woningen, een 
handboek’, NAi Publishers Rotterdam
- Zwol, J (2009) ‘Het woongebouw’, SUN Publishers Nijmegen

In de eerste paragraaf, 2.1. zullen de basis overganselementen worden
afgebeeld. In paragraaf 2.2. worden de directe overgangen tussen de
openbare ruimte en de privé ruimten geilustreerd. Dit zijn zowel de ontsluitingen
aan de voorzijde van de woning als aan de achterzijde van de woningen. 
De paragraven 2.3. en 2.4. laten achtereenvolgens voorbeelden zien waarin 
privé ontsloten wordt doormiddel van een collectief toegankelijke ruimte. Dit 
zijn zowel vertikale ontsluitingen (par 2.3.) als ook in combinatie met horizontale
ontsluitingen (par 2.4.). 
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2.1.1. Fysieke & ruimtelijke elementen in de openbare ruimte

Dit zijn elementen die een overgang fysiek of ruimtelijk benadrukken. Wanneer 
deze elementen bijvoorbeeld binnen een openbare ruimte worden toegepast 
dan benadrukken ze een bepaalde manier van ruimtelijkheid. Daarnaast 
kunnen deze elementen ook als overgangselementen worden toegepast tussen 
verschillen de ruimten. Zo wordt de overgang fysiek en/of ruimtelijk nog meer 
benadrukt door een langere overgangszone te creeren. 

A8 is tevens het basiselement tussen de overgang tussen openbaar naar 
privé.

_ A1-A3 Fysieke elementen; 

Trap/ hellingsbaan, een 

vernauwing, een vergroting 

van de ruimte

_ A4-A6 Ruimtelijke el-

ementen; Een onderdoor-

gang/tunnel, Open corridor, 

een begeleidende wand

_ A7-A8 Doorgang door 

een wand; Opendoorgang 

& Gesloten doorgang

A1 A2 A3

A4 A5 A6

A7 A8



145

Dit zijn erfascheidings elementen voor zowel de voortuin als de achtertuin. 
Hiermee word het privé domein in het publieke openbare terrein gebracht. In 
de meeste gevallen is deze ruimte ook echt privé bezit.

B1 is de stoep; een vormgegeven stuk openbare ruimte die ingericht is voor 
de voetganger. Vormgeving gebeurd meestal door de stoep te verhogen ten 
opzichte van het straat niveau en door het een andere bestrating te geven. 

2.1.2. Basiselement erfafscheiding

Geheel openbaar

Privè

B1 B2 B3

B4 B5 B6

B7 B8

_ Geleidelijke overgang 

van openbaar naar privè. 

_ B1-3 Open afbaken-

ing door verhoging stoep, 

groen en paaltjes

_ B4-6 Lage en hoge er-

fafscheidingen; de heg 

(hoog & laag), het hek. 

_ B7-8 Poort afscheiding, 

open en afgesloten met 

een deur. 
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2.1.3. Basiselement verbijzondering entree

De entree van de woning of van een gebouw wordt vaak verbijzonderd 
door architectonische elementen die ofwel buiten het gebouw komen of het 
gebouw insteken. De entree vormt dan een langere tussenzone tussen buiten en 
binnen. 

Geheel openbaar

Privè

C1

C2

C3 C4

C5 C6

_ Geleidelijke overgang 

van openbaar naar privè. 

Met als basiselement ‘de 

deur’. 

_ Elementen boven entree; 

Balkon (C1) of luifel (C2)

_ Entree uit of in gebouw;

Uitbreiding (C3) of ver-

diept (C4) portaal

_ Verhoging in grondvlak 

ter plaatse van entree

stoep (C5) of trap (C6)
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Dit zijn verticale en horizontale ontsluitings mogelijkheden om een woning 
binnen een woongebouw te ontsluiten. Er kan daarbij nog gevarieerd worden 
in de toegankelijkheid binnen het woongebouw zoals open toegankelijke 
trappenhuizen en gallerijen. Iconen zijn naar voorbeeld van het boek van 
Leupen & Mooij uit 2011 ‘Het ontwerpen van woningen, een handboek’. 

2.1.4. Basiselement vertikale en horizontale ontsluiting

_ Verticale ontsluiting; 

Trappenhuis / portiek of 

lift

_ Horizontale ontsluit-

ing; gallerij, doorlopende 

coridor of 
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Openbaar
verkeers-

deelnemers

Openbare
Voetgangers

Openbaar
Met een gesloten 
karakter

Privé

Overgangsge-
bied tussen 
openbaar en 
privé

Po
ort

 / 

tus
sen

-

do
org

ang Voo
rde

ur

Geheel openbaar Geheel privè

Verk
eer

s 

ple
k

Buitenruimte

Erf
-

afs
che

idin
g

Openbaar

Privé
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3.2.1. De entree naar de woning of woongebouw

Voorontsluiting
De voorontsluting is vaak een voordeur die geaccentueerd kan zijn door een 
luifel of trap. Daarnaast kan de entree verdiept in de gevel liggen of uit 
de gevel komen. Er zijn diverse mogelijkheden aan erfafscheidingen aan de
voorzijde te bedenken. De meest voorkomende zullen worden behandeld.

Achterontsluiting
De achterontsluiting gaat vaak via een achtertuin. De afsluiting kunnen 
hetzelfde zijn als de voorontsluiting. Echter is de omheining vaak hoog om 
privacy in de achteruint te garanderen. De ‘achterdeur’ is meestal niet 
verbijzonderd. 

3.2.0. Overgang openbaar naar privé
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Geheel openbaar

Privè

_ Basis element

_ Tussenzone tussen open-

baar en privè. Elementen 

in openbare ruimte; Stoep 

en openbaargroen

_ Tussenzone tussen open-

baar en privè. Afbaken-

ing privè; Hekwerk en de 

privè tuin.

_ Tussenzone tussen open-

baar en privè. Privè staat 

los van openbare ruimte 

doormiddel van brug. 

3.2.2.  Overgang grondgebonden voorzijde
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3.2.3. Overgang grondgebonden achterzijde

Geheel openbaar
of collectief

Privè

1 2 3 4

penbaar
ef

Privè

A.1

B.1. B.2.

C.1. C.2.

Achtertuin overgangen

_1. Ooening

_2. Poort

_3. Poort met deur

_4. Laaghekje

Afbakening privé terrein 

aan de achterzijde.

_A.1. Open tuin

_B Lage afbakening

B.1. Groen; Heg

B.2. Laag hekwerk of 

muur

_C Hoge afbakening

C.1. Schutting

C.2. Muur of groen.

_ Basis element
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3.2.4.  Verbijzondering entree

Geheel openbaar

Privè

eheel openbaar

Priv

_ Basis element

_ Privè naar buiten; uit-

bouw. Of naar binnentoe; 

portaal. 

_ Verbijzondering van 

de entree door element 

boven; luifel of balkon. 

Of door element onder; 

verhoogde entree. 

_ Privè naar buiten; uit-

bouw. Of naar binnentoe; 

portaal. 

_ Verbijzondering van 

de entree door element 

boven; luifel of balkon. 
_ Duplex variant. Prive 

ontsluiting direct aan 

openbare zijde maar 

trapportaal is binnen. 
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Geheel openbaar

Privè

Geheel openbaar

Priv

3.2.5.  Verticale ontsluiting naar horizontale ontsluiting

_ Basis element directe 

ontsluiting openbaar naar 

privè.

_ Openbaar toegankelijk  

portiek. Voorbeeld; Haa-

gsportiek

_ Openbaar toegankelijk 

trappenhuis met directe 

woning ontsluiting

_ Openbaar toeganke-

lijk trappenhuis met open-

bare gallerij
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Locatie:

Bouwstijl:

Kenmerk:

Toegankelijkheid:

Overgang tussen:

Type:

Type:

Overgang tussen:

Toegankelijkheid:

Kenmerk:

Bouwstijl:

Locatie:

Spaarndammerbuurt

Stadsvernieuwing

Diepliggende entree

Bewoners & bezoekers

Publiek naar privé

Spaarndammerbuurt

Amsterdamse School

Voordeur ontsluit op straat

Bewoners

Publiek naar privé

T

T

Voo
rde

ur

Privé

Straat Stroep

Open
ing

 

geve
l Voo

rde
ur

PrivéStraat Stroep inpandig

3.2.6.  Analyse overgang openbaar naar privé
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Type:

Overgang tussen:

Toegankelijkheid:

Kenmerk:

Bouwstijl:

Locatie:

Locatie:

Bouwstijl:

Kenmerk:

Toegankelijkheid:

Overgang tussen:

Type:

Zeeheldenbuurt

Stadsvernieuwing

Verhoogde inpandige entree aan 
straat

Bewoners en bezoekers

Openbaar - privé

Spaarndammerbuurt

Amsterdamse School

Portiek is openbaar

Bewoners & bezoekers

Openbaar naar privé

TType:T

Beg
in 

op
en 

tra
p

Inp
and

ige 

nis

Privé

Straat Stroep

Po
ort

 in 

sch
utt

ing Voo
rde

ur

Privé
Straat Stroep

Openbaar
inpandig 

trappenhuis

TrapTTTTTTTTT

Voo
rde

ur



156

Locatie:

Bouwstijl:

Kenmerk:

Toegankelijkheid:

Overgang tussen:

Type:

Type:

Overgang tussen:

Toegankelijkheid:

Kenmerk:

Bouwstijl:

Locatie:

Emmerhout, Laan van Bork

Woonerf

Tuin of hek als afscheiding

Bewoners

Openbaar - privé

Emmerhout, Laan van Bork

Woonerf

Voortuin met schuur

Bewoners

Openbaar-privé

Open
ing

 

in l
aa

g 

hek
Voo

rde
ur

Privé

Straat Stroep Tuin Luifel

Open
ing

 

groe
n Voo

rde
ur

PrivéStraat Stroep Tuin
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Type:

Overgang tussen:

Toegankelijkheid:

Kenmerk:

Bouwstijl:

Locatie:

Locatie:

Bouwstijl:

Kenmerk:

Toegankelijkheid:

Overgang tussen:

Type:

Bargares, emmen

Woonerf

Voortuin omsloten door schutting

Bewoners

Openbaar -privé

Spaarndammerstraat

Revolutiebouw

Haagsportiek

Bewoners

Openbaar - privé

Po
ort

 in 

sch
utt

ing Voo
rde

ur

PrivéStraat Stroep Tuin

Po
ort

 in 

sch
utt

ing Voo
rde

ur

Privé
Straat Stroep

Openbaar
inpandig 
portiek
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Locatie:

Bouwstijl:

Kenmerk:

Toegankelijkheid:

Overgang tussen:

Type:

Type:

Overgang tussen:

Toegankelijkheid:

Kenmerk:

Bouwstijl:

Locatie:

Pendrecht

Wederopbouw

Verhoogde entree

Publiek

Openbaar - privé

Pendrecht

Wederopbouw

Opentrappenhuis met gallerij

Publiek

Openbaar - gallerij - privé

Tra
p

Voo
rde

ur

Privé

Straat Stroep

Gallerij

Luifel Privé

Trap

Over
ste

k

Verh
oo

gde 

ent
ree Voo

rde
ur

PrivéStraat Stroep

Type:
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Type:

Overgang tussen:

Toegankelijkheid:

Kenmerk:

Bouwstijl:

Locatie:

Locatie:

Bouwstijl:

Kenmerk:

Toegankelijkheid:

Overgang tussen:

Type:

Pendrecht

Wederopbouw

Lage schutting en heg

Bewoners

Privé - openbaar

Emmerhout

Woonerf

Achtertuin ontsloten op achterpad

Bewoners en publiek

Privé - achterpad - openbaar

Type:

Acht
erd

eur

Po
ort

deu
r

PrivéAchtertuin
Straat Stroep

Achterpad

Vern
auw

ing

Acht
erd

eur

Po
ort

deu
r

PrivéAchtertuin
Straat Stroep
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Collectieve 
binnen terrein

Aanliggende 
openbare 
ruimte
met gesloten 
karakter

Openbare weg Samenkomst 
meerdere woning-
ontsluitingen

Ent
ree

 

woo
ng

e-

bo
uw

Po
ort

 / 

tus
sen

-

do
org

ang
Erf

afs
che

i-

din
gOver

gang
 

ver
die

pin
-

gen

CollectiefOpenbaar
verkeers-
deelnemers

Openbare weg

Voetgangers

Collectief

Geheel openbaar Geheel privè

Openbaar

Met een gesloten 
karakter

Voor iedereen te 
gebruiken die 
toegang heeft

Met een privé 
karakter

Privé

Collectief

Aanliggende 
openbare 
ruimte; pleinen

Privé
Woning

Verk
eer

s 

ple
k

Het woongebouw

Privé 
buiten-
ruimte

Voo
rde

ur
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3.3.0. Collectief als besloten tussenruimte

De meeste woongebouwen beschikken ook over gemeenschappelijke 
ruimten. Hierbij kan gedacht worden aan functionele ruimten zoals een
trappenhuis, corridor, gallerij, maar ook aan recreatieve ruimten zoals een
gezamelijke binnenplaats of een speelgallerij. In de komende analysen worden
deze varianten besproken. 

_ Basisschema overgangen

_ Enkelvoudige en meervoudige 

semiprivate overgangen
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Geheel openbaar

Privè

Geheel openbaar

Privè _ Basisprincipe enkel-

voudige semiprate over-

gang

_ Gesloten portiek

_ Gesloten trappenhuis

_ Gesloten trappenhuis 

met gallerij ontsluiting

3.3.1. Overgang openbaar- collectief - privé
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Geheel openbaar

Privè

Geheel openbaar

Privè

Collectief

3.3.2. Horizontale en verticale collectieve ontsluiting
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Locatie:

Bouwstijl:

Kenmerk:

Toegankelijkheid:

Overgang tussen:

Type:

Type:

Overgang tussen:

Toegankelijkheid:

Kenmerk:

Bouwstijl:

Locatie:

Spaarndammerbuurt

Amsterdamse School

4 ontsluitingen voor 
6 woningen

Bewoners

Openbaar-collectief-privé

Spaarndammerbuurt

Stadsvernieuwing

Ontsluiting via één voordeur

Bewoners

Openbaar-collectief-privé

Privé

Voordeur 
woongebouw

Voordeur

Omsloten 
portiek

StoepOpenbaar

Privé

Portiek Voordeur

Omsloten 
portiek

StoepOpenbaar

Vo
ord

eu
r

woo
n-

ge
bo

uw

T
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Type:

Overgang tussen:

Toegankelijkheid:

Kenmerk:

Bouwstijl:

Locatie:

Locatie:

Bouwstijl:

Kenmerk:

Toegankelijkheid:

Overgang tussen:

Type:

Pendrecht

Wederopbouw

Afgesloten portiek

Bewoners

Openbaar-collectief-privé

Pendrecht, 
Hontenissestraat

Wederopbouw

Verhoogde en overdekte entree

Bewoners 

Openbaar-collectief-privé

Voo
rde

ur

Voo
rde

ur

woo
ng

e-

bo
uw

PrivéBesloten
portiekStraat Stroep Trap Luifel

Privé

Vo
ord

eu
r 

woo
ng

eb
ou

w

Vo
ord

eu
r

Omsloten 
Trappenhuis

StoepOpenbaar
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Locatie:

Bouwstijl:

Kenmerk:

Toegankelijkheid:

Overgang tussen:

Type:

Type:

Overgang tussen:

Toegankelijkheid:

Kenmerk:

Bouwstijl:

Locatie:

Pendrecht

Wederopbouw

Openbaar-collectief-privé

Bewoners

Uitpandig trappenhuis

Pendrecht

Wederopbouw

Uitpandig trappenhuis

Bewoners

Openbaar-collectief-privé

Type:

Privé

Vo
ord

eu
r 

woo
ng

eb
ou

w

Vo
ord

eu
r

Omsloten 
Trappen-

huis
Stoepstraat Gal-

lerij

Privé

Vo
ord

eu
r 

woo
ng

eb
ou

w

Vo
ord

eu
r

Omsloten 
Trappen-

huis

Stoepstraat
Gal-
lerij
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Type:

Overgang tussen:

Toegankelijkheid:

Kenmerk:

Bouwstijl:

Locatie:
Pendrecht

Wederopbouw

Uitpandig trappenhuis

Bewoners

Openbaar-collectief-privé

Privé

Vo
ord

eu
r 

woo
ng

eb
ou

w

Vo
ord

eu
r

Omsloten 
Trappen-

huis
Stoepstraat Gal-

lerij

Type:
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