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“Behoeften en trends 

veranderen razendsnel 

en dus moet de vorm 

niet naar één, maar 

naar heel veel functies 

kunnen verwijzen
Oscar de Boer”
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Voor u ligt u mijn afstudeerver-
slag voor de opleiding Archi-
tecture, Building & Planning 
aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Gedurende de af-
gelopen vijf jaar heb ik mij ont-
wikkeld binnen de verschillende 
facetten binnen bouwkunde. Het 
afstudeerproject vormt hierbij 
de afsluiting van mijn studie. 
In september 2012 ben ik be-
gonnen aan het afstudeerpro-

ject Revisiting the urban rene-
wal areas of the 70’s and 80’s in 
Amsterdam onder begeleiding 
van dr. ir. Gijs Wallis de Vries en 
drs. Marieke van Rooij van de 
Technische Universiteit Eindho-
ven. Daarnaast hebben ir. Ma-
chiel Spaan en ir. Marc Reniers 
van M3H Architecten uit Am-
sterdam mij intensief begeleid 
op hun bureau in Amsterdam 
gedurende het project. In een 
groep van negen studenten zijn 
we begonnen aan een onder-
zoek naar de stadsvernieuwing 
in Amsterdam. Tijdens de jaren 
zeventig en tachtig is de stads-
vernieuwing in elke wijk anders 
uitgevoerd. Ik heb mij hierbij ge-
focust op de Amsterdamse wijk 
De Pijp, gelegen in het stads-
deel Oud-Zuid.

Dit afstudeerverslag is samen 
geschreven met mijn scriptie 
Stadsvernieuwingsverzet als 
katalysator voor De Pijp: Een 
onderzoek naar de invloed van 
de kraakbeweging op de ont-
wikkeling van de Amsterdamse 
wijk De Pijp. Daarnaast worden 
dit afstudeerverslag, maquettes 
en posters van 29 september tot 
en met 20 oktober 2013 gepre-
senteerd op de tentoonstelling 
Learning from the Seventies 
in het ARCAM te Amsterdam. 
Deze tentoonstelling zal wor-
den geopend met een sympo-
sium waarin architecten uit de 
stadsvernieuwingsperiode het 
gesprek aangaan met een ge-
neratie nieuwe architecten.  

Oscar de Boer

De Fabriek 2.0

Solids gecombineerd met een oude 
vrijplaats in De Pijp in Amsterdam
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Dit afstudeerverslag is ge-
koppeld aan mijn scriptie Stads-
vernieuwingsverzet als katalysa-
tor voor De Pijp: Een onderzoek 
naar de invloed van de kraak-
beweging op de ontwikkeling 
van de Amsterdamse wijk De 
Pijp. Het verslag is echter geen  
direct gevolg van de scriptie 
maar een voortdurende wissel-
werking tussen de theoretische 
benadering van de scriptie en 
de praktische kant van het af-
studeerverslag. Daar waar het 
ontwerp en het concept vol-

ledig geïnspireerd zijn op de 
conclusies uit de scriptie, heeft 
het praktische onderzoek naar 
De Pijp mij bijvoorbeeld weer 
nieuwe inzichten gegeven voor 
het schrijven over De Pijp en de 
kraakbeweging. 

Om de wisselwerking met de 
scriptie extra te benadrukken be-
gint elk hoofdstuk met een citaat 
uit de scriptie dat affiniteit heeft 
met het onderwerp. De hoofd-
stukken zijn zo opgebouwd dat 
er een chronologische lijn zit in 
het totaal verhaal maar dat ook 
elk hoofdstuk op zich duidelijk is 
voor de lezer. Daarnaast zijn de 
meest voorkomende woorden in 
de tekst van mijn scriptie hier-
naast afgebeeld in een woord-
veld.
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“Na dertig jaar zit er 

nog altijd veel potentie 

in de bedrijvigheid van 

deze vrijplaats 
Oscar de Boer”
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Zoals hiernaast te lezen is in 
De Pijpkrant, wil de gemeen-
te Amsterdam het pand van 
vrijplaats Ostade233 slopen om 
te vervangen door nieuwbouw.  
De grond is voor de gemeente 
te kostbaar voor deze relatief 
goedkope gebruikers en wil met 
de winst van de nieuwbouw een 
ander nieuwbouwproject in De 
Pijp mede fi nancieren. Alleen 
voor het Ostadetheater is een 
nieuwe locatie gevonden door 
het stadsdeelbestuur Oud-Zuid 
maar de rest van de woonwerk-
gemeenschap wordt aan zijn 
lot overgelaten. Nu hebben de 
gebruikers zich de afgelopen 
dertig jaar altijd weten te redden 
zonder hulp van de overheid 
maar als dit gebouw gesloopt 
gaat worden zal dat het einde 
van de vrijplaats betekenen. Dit 

gebouw is onlosmakelijk ver-
bonden met de activiteiten die 
het herbergt en de relatie met 
de buurt. 

De mensen die in de jaren 
zeventig en tachtig met hun 
kraakactiviteiten en protesten 
De Pijp behoed hebben voor 
grootschalige sloop, worden nu 
zelf geconfronteerd met sloop-
plannen. De bewoners en ge-
bruikers willen blijven zitten op 
de plek waar ze al dertig jaar 
zitten. In al die jaren hebben zij 
een bijzondere relatie gekre-
gen met de buurt en zijn er ini-
tiatieven ontstaan die er via de 
commerciële weg nooit geweest 
zouden zijn.

Aan de andere kant is het ook 
niet vreemd dat de gemeente 

deze kostbare plaats wil ver-
dichten om nieuwbouwapparte-
menten te bouwen in deze po-
pulaire wijk. Alleen zijn er nog 
zoveel meer alternatieven dan 
totale sloop. 

In deze studie ga ik opzoek naar 
een oplossing voor zowel de ge-
bruikers van Ostade233 als de 
gemeente Amsterdam. De scrip-
tie die ik hierbij heb geschreven 
is een leidraad in de benadering 
van deze plaats, (ex-)krakers 
en vrijplaatsgebruikers. Ik ga 
in deze studie mij eerst verder 
verdiepen in stedebouw en ar-
chitectuur in De Pijp om tot een 
evenwichtig ontwerp te komen. 
Daarnaast ga ik ook opzoek 
naar een passende doelgroep 
voor het nieuwbouw gedeelte 
van het complex.  

Komt er weer een einde aan 

een speciaal stukje Pijp? 

Als het aan het stadsdeelbe-

stuur Oud-Zuid ligt wel. Zij 

stuurt aan op sloop van het 

woonwerkpand Ostade 233. 

In 2013 loopt het tijdelijke 

erfpachtcontract met de 

gemeente af. Als het aan 

de deelraad ligt, verrijst er 

nieuwbouw op de huidige 

locatie. Daarmee verdwijnt 

een unieke woonwerkge-

meenschap.

Het gebouw aan de Van Ostadestraat 
werd in 1980 gekraakt, waarna de ge-
bruikers drie jaar later een erfpacht-
contract afsloten met de gemeente. 
Dit contract loopt in 2013 af. 
Ostade 233 is vooral bekend door 
het Van Ostadetheater, één van de 
gebruikers van het pand. Maar zij 
zijn niet de enigen die in het pand 
hun plek hebben. Naast het theater 
herbergt Ostade 233 tal van andere 
kleinschalige alternatieve bedrijfjes: 
een fietsenwerkplaats, kunstkrant, 
houtatelier, drukkerij, decorbouwer, 
recycle-architectenbureau, vorm-
gever en een webzine. Aan het erf 
achter en aan de voorzijde op één 
hoog wonen verschillende mensen. 

Als het aan stadsdeel Oud-Zuid 
ligt, verhuist het theater naar het 
Archiefterrein aan de Amsteldijk.* 
Het stadsdeel heeft voorgesteld om 
na deze verhuizing nieuwbouw te 
plegen op de locatie Van Ostadestraat 
233. De winst, die het stadsdeel-
bestuur op deze manier denkt te 

Einde unieke woonwerkgemeenschap Ostade?

maken, zou nodig zijn voor de her-
inrichting van het Ostadetheater op 
het Archiefterrein

Voorbeeldige gemeenschap
Het vertrek van het theater bete-
kent echter niet dat Van Ostade 233 
leeg komt te staan. Het theater is 
slechts één van de gebruikers van 
het pand. Er liggen genoeg plannen 
klaar voor een verdere ontwikke-
ling. De bijna vijftig mensen, die er 
wonen en werken voelen zich door 
het stadsdeel genegeerd. Hoe komt 
het toch dat de stadsdeelbestuurders 
geen oog voor ze hebben? Want de 
woonwerkgemeenschap in dit pand 
zou je voorbeeldig kunnen noemen. 
Mensen wonen en werken in een 
hecht verband en de bedrijfsactivi-
teiten zijn creatief en kleinschalig. 
Een mix van wonen en werken met 
creatieve bedrijven, die hun diensten 
verlenen aan de buurt. Dit is nu juist 
wat politici zeggen zo belangrijk te 
vinden. 

Daarom is het onbegrijpelijk dat 
het stadsdeel de stekker uit zo’n 
bestaande mix wil trekken, terwijl 
ze ondertussen een kilometer ver-
derop met de herinrichting van het 
archiefterrein weer een vergelijk-
bare ‘mix’ wil gaan realiseren. Zo’n 
ontwikkeling is ook niet op een te-
kentafel te creëren; deze ontstaat 
tussen mensen en volgroeit met de 
jaren. 

Juist daarom is Van Ostadestraat 
233 één van die speciale stukjes in De 
Pijp. Het is een bloeiende woonwerk-
gemeenschap in een buurt, waar een 
gebrek aan sociale samenhang aan 
het ontstaan is. Moeten we niet juist 
heel zuinig zijn op zo’n unieke ge-
meenschap in De Pijp? 

* Bij het ter perse gaan van deze 
uitgave werd bekend dat het stadsdeel 
inmiddels inderdaad besloten heeft het 
Ostadetheater te verhuizen

Bewoners en medewerkers van Ostade 233 (foto: Maarten Wesselink)

Uit: De Pijpkrant
Jaargang 38 nummer 3
blz. 5
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Midden in De Pijp staat een uniek 
pand met daarin evenzo unieke 
gebruikers en bewoners. Voor-
malig kraakpand Ostade233 
in de Van Ostadestraat wordt 
gebruikt door en voor de ech-
te Pijp-bewoners. Steeds meer 
buurtfuncties in de wijk dreigen 
verloren te gaan door bezuini-
gingen en de komst van grote 
winkelketens. Het erfpacht-
contract met de vrijplaats loopt 
af en de gemeente wil het ge-
bouw slopen om te vervangen 
door nieuwbouw. Er dreigt dus 

wederom een pand gesloopt te 
worden dat juist zo’n belang-
rijke buurtfunctie heeft voor de 
Pijp-bewoners.

Op 11 juni 1980 betrekt een 
groep jonge krakers een voor-
malig drukkerij aan de Van 
Ostadestraat. Drukkerij Holdert 
& Co was sinds 1881 één van 
de grootste drukkerijen van Am-
sterdam maar moest verhuizen 
vanwege een gebrek aan uit-
breidingsmogelijkheden. Sinds 
de bouw is het pand een aantal 
keren verbouwd. Na de kraak 
troffen de krakers een enorme 
ruimte van 1700 m2 aan ach-
ter de voorgevel. Vervolgens is 
men aan de slag gegaan met 
het verdelen van de huisvesting 
van verschillende initiatieven en 
bedrijfjes voor de buurt. In 1983 

maakte de gemeente Amster-
dam kenbaar dat zij het gebouw 
wilde slopen om appartemen-
ten te bouwen. Samen met de 
buurtbewoners kwamen de kra-
kers in opstand om hun pand te 
behoeden voor sloop. De kra-
kers hadden inmiddels een be-
langrijke buurtfunctie verworven 
in de wijk en stonden daardoor 
samen met de bewoners sterk in 
hun offensief. Uiteindelijk werd 
besloten om een dertigjarig erf-
pachtcontract af te sluiten met 
de nieuw opgerichte Gebruikers 
Vereniging Ostade233. De ge-
bruikers gingen maandelijks een 
bescheiden bedrag aan huur 
betalen aan de gemeente en 
kregen officieel de verantwoor-
delijkheid voor het onderhoud 
van het casco en het binnen- en 
buitenwerk. 
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De vrijplaats is met zijn vijftig 
meter lange wit gestucte gevel 
een opvallende verschijning in 
het negentiende eeuwse straat-
beeld van de Van Ostadestraat. 
Het pand is slechts twee bouw-
lagen hoog en ligt diep in het 
bouwblok.  Achter deze gevel 
ligt ‘De Fabriek’, een gebouw 
dat  door zijn gebruikers zo ge-
noemd wordt vanwege  zijn gro-
te bedrijvigheid. Het pand  was 
oorspronkelijk één grote open 
ruimte met een stalen kolommen 
structuur. Door de vele shedda-
ken komt het noorderlicht rijke-
lijk het pand binnen. Hierdoor 
heeft men gemakkelijk de 1700 
m2 aan oppervlak kunnen ver-
delen  waarbij iedere gebruiker 
voldoende daglicht kreeg. Aan 
de achterzijde bevindt zich nog 
een woonstraat  met vijf atelier-
woningen.

i ij ijf i
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Bij mijn bezoek aan Ostade233 
werd ik direct vriendelijk ont-
vangen door Guido, één van 
de ex-krakers die al meer dan 
dertig jaar in het pand werkt en 
woont. Met veel enthousiasme 
en eindeloze verhalen leidde 
hij mij rond door de vrijplaats. 
Ik zag hoe in fi etsenwerkplaats 
‘Smerig’ buurtbewoners gratis 
aan hun kapotte fi ets aan het 
sleutelen waren. De vrijwilligers, 
allen ongesubsidieerd, hielpen 
de amateur-fi etsenmakers bij 
het repareren van hun fi ets en 
zorgden daarbij voor de koffie, 
uit een dertig jaar oud koffiezet-
apparaat, tijdens de gesprekken 
die op gang kwamen. Al meer 
dan vijfentwintig jaar worden in 
de werkplaats fi etsen met veel 
plezier gerepareerd en oude 
wrakken omgebouwd tot dege-
lijke stadsfi etsen. Door mensen 

enthousiast te maken voor de 
fi ets hoopt Smerig het autoge-
bruik in De Pijp te ontmoedigen. 
Daarnaast is Smerig een grote 
voorstander van recycling. Daar-
door werken zij zoveel moge-
lijk met onderdelen die zij in de 
buurt vinden of krijgen. Iedere 
vrijdag helpen de vrijwilligers, 
allen ongesubsidieerd,  buurt-
bewoners bij het repareren van 
hun eigen fi ets in de werkplaats 
van de vrijplaats.   Aan de an-
dere kant van de geïmproviseer-
de wand bevindt zich een hout-
atelier. Alles wat er gemaakt kan 
worden van hout wordt in deze 
werkplaats gemaakt. Er worden 
regelmatig workshops gegeven 
om buurtbewoners bekend te 
maken met ambachtelijke hout-
bewerking. Bewoners knutselen 
hier aan zelfgemaakte meubels 
of lenen een hamer om zelf 

thuis een schilderij op te han-
gen. Drukkerij ‘Raddraaier’ be-
vindt zich al vanaf de kraak in 
1980 in de vrijplaats. Voorheen 
werd de drukkerij voornamelijk 
gebruikt als huisdrukkerij van 
de kraakbeweging. Tegenwoor-
dig wordt deze vooral gebruikt 
voor sociaal-culturele en poli-
tieke organisaties, kunstenaars, 
fotografen en studenten. Even 
als alle andere gebruikers van 
Ostade233 is Raddraaier voort-
durend innoverend bezig om 
minder milieubelastende materi-
alen en machines te gebruiken. 
Guido nam me tenslotte mee het 
dak op waar ik de degelijke con-
structie en sheddaken van het 
gebouw kon aanschouwen. Hij 
wilde me laten zien dat zowel de 
constructie als de bedrijvigheid 
van de vrijplaats nog springle-
vend waren.
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“De Pijp dankt zijn populariteit   

in grote mate aan de sfeer

 en charme van het karakteris-

tieke gerenoveerde straatbeeld 

met zijn smalle straten en vele 

intieme pleinen
Oscar de Boer”
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De Pijp is de laatste jaren ver-
anderd van een grauwe sobere 
arbeidersbuurt naar een leven-
dige en één van de populairste 
wijken om te wonen in Amster-
dam (Fennis, 2000). De wijk ligt 
dicht bij het centrum en door 
de vele voorzieningen trekken 
steeds meer jonge mensen met 
relatief hoge inkomens naar De 
Pijp. Op de begane grond van 
de negentiende eeuwse panden 
nemen bedrijfjes, winkels en ho-
reca hun intrede. 

De populariteit van de wijk is 
niet vanzelfsprekend. Slechts 
veertig jaar geleden wilde nie-
mand er wonen en trokken er 
tienduizenden mensen naar de 
buitengebieden. Tegenwoordig 
stijgen de woningprijzen naar 

het niveau van het centrum. De 
populariteit lijkt inherent aan 
de sfeer en charme van de ge-
renoveerde negentiende eeuw-
se panden en straten (De Liagre 
Böhl, 2010).  

De Pijp is, als één van de wei-
nige uitbreidingswijken buiten 
de Singel in Amsterdam, groot-
schalige stadsvernieuwing in 
de jaren zeventig en tachtig be-
spaard gebleven (Bulletin De 
Pijp, 2004). Het behoud van 
het originele en intieme straten-
patroon en de karakteristieke 
bebouwing geeft de buurt een 
sfeer die je niet vindt in ande-
re uitbreidingswijken. Als ook 
de De Pijp was vervangen door 
veel te brede straten met mono-
tone portiekfl ats, bekleed met 
trespa, doorzonramen en een 
overvloed aan balkons, was het 

leefklimaat hier radicaal anders 
geweest. Door de openheid en 
bedrijvigheid in de plint en de 
functiemenging in de wijk is de 
levendigheid overal aanwezig. 

Ostade233 past met haar bedrij-
vigheid precies in dit plaatje.  De 
vrijplaats heeft een diepe veran-
kering in de buurt door alles wat 
het betekent heeft de afgelopen 
jaren voor De Pijp. Deze (ex-)
krakers hebben door kraakac-
ties en protesten de wijk name-
lijk behoed voor sloop tijdens de 
stadsvernieuwing van de jaren 
zeventig en tachtig (Duivenvoor-
den, 2002). Hiermee zijn zij dus 
indirect verantwoordelijk voor de 
huidige populariteit van de wijk. 
Hoe wrang is het dan dat deze 
mensen vandaag de dag zelf 
bedreigd worden met uitzet uit 
hun pand in De Pijp.



24 25

Voormalig arbeiderswijk De 
Pijp is het resultaat van vier af-
zonderlijke uitbreidingsplannen 
(Heijdra & de Milliano, 1989). 
Stadsingenieur Van Niftrik (links-
boven) stelde in 1866 een plan op 
voor de stadsuitbreiding. Hij koos 
hierbij voor een onderscheid van 
villa-, ambtenaar- en arbeiderswij-
ken. Hierbij werd geen rekening ge-
houden met de bestaande eigen-
domsverhoudingen wat fi nanciële 
en maatschappelijke spanningen 
opleverde tussen de gemeente en 
bewoners. Uiteindelijk is alleen de 

noordwestelijke hoek van de wijk 
uitgevoerd volgens het plan van 
Van Niftrik. Directeur der Publie-
ke Werken ir. J. Kalff ontwierp een 
uitbreidingsplan waarbij het stra-
tenpatroon gevolgd werd door het 
bestaande slotenpatroon (Rechts-
boven). Hierbij werd meer rekening 
gehouden met onteigeningen en 
was er een betere inpassing in de 
bestaande structuren mogelijk. Vrij-
wel de rest van de Oude Pijp is ge-
bouwd naar het ontwerp van Kalff 
(Bakker, van Oudheusden & Poll, 
1992). H.P. Berlage ontwikkelde na 

de Eerste Wereldoorlog een plan 
met grote complexen gebouwd 
volgens de Amsterdamse School 
waarbij de woningproductie weer 
op gang kwam (Linksonder). Bou-
wen op de grootstedelijke schaal 
van Berlages Plan Zuid, werd mo-
gelijk door de nieuwe Woningwet 
die de onteigening van grond een-
voudiger maakte. Het zuidelijke 
gedeelte van De Pijp is uitgevoerd 
volgens het plan van Berlage (Rap-
port van de Stedebouwkundige 
Studiegroep ‘De Pijp’/Technische 
Hogeschool Delft, 1973).

Ontwikkeling Amsterdam tot 1866

1164 1590 1612 1700
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Voor 1909
1909 - 1918 
1919 - 1945
1946 - 1966
1967 - 1974
1975 -1989
1990 - heden

Op de kaart hiernaast is goed 
de uiterlijke tweedeling van De 
Pijp te zien. In het noorden zijn 
de woningen overwegend uit de 
negentiende eeuw. In het zuiden 
zijn de woningen van een late-
re periode. Door de woningwet 
van 1901 werd het merendeel 
van het bouwen overgenomen 
door de woningbouwcorporaties 
(Rapport van de Stedebouwkun-
dige Studiegroep ‘De Pijp’/Tech-
nische Hogeschool Delft, 1973). 
De zuidelijke Pijp zou daarmee 
een geheel ander uiterlijk krij-
gen dan de noordelijke Pijp uit 
de eeuw daarvoor met zijn vele 
revolutiebouw (Fennis, 2000). 
De Woningwet is ontstaan als 
antwoord op de zeer slechte 
woningtoestanden en het inzicht 
dat dit ongunstige effecten had 

op het arbeidersbestand en in 
de toename van de macht der 
liberale bourgeoisie. Er ontstond 
vanaf nu woningbouw met uiting 
van woonidealen zoals meer 
licht en lucht, bredere straten 
en meer groen. Door bouwver-
ordeningen werden de rug- aan 
rugwoningen verboden, wat de 
grotere woningen verklaart in 
de later ontstane nieuwe Pijp. 
Er kwam een functiescheiding 
tussen wonen en werken, en 
winkels zaten nu alleen nog op 
straathoeken (Rapport van de 
Stedebouwkundige Studiegroep 
‘De Pijp’/Technische Hoge-
school Delft, 1973). Het tweede 
Plan Zuid dat werd aangeno-
men in 1917, werd in overeen-
stemming met de architect bijna 
volledig uitgevoerd in de jaren 
twintig en dertig (Fennis, 2000).
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De Pijp is een grootschalige 
kaalslag tijdens de stadsver-
nieuwing van de jaren zeventig 
en tachtig bespaard gebleven 
(Heijdra, 1981). Het zijn ver-
schillende ontwikkelingen in de 
kleurrijke geschiedenis van De 
Pijp geweest die de wijk hebben 
gemaakt hoe deze er vandaag 
de dag uit ziet. De Pijp verschilt 
van andere uitbreidingswijken 
in vele opzichten. De stadsver-
nieuwing heeft minder drasti-
sche gevolgen gehad in De Pijp 
dan in vergelijkbare buurten. Het 
stratenpatroon is behouden en 

er is gekozen voor renovatie in 
plaats van sloop en nieuwbouw.  
Waar bijvoorbeeld in de Indi-
sche Buurt of de Nieuwmarkt-
buurt hele grote delen van de 
wijk gesloopt werden, gebeurde 
dit in De Pijp minder rigoureus. 
Op slechts twee plaatsen in het 
westen van de wijk zijn totaal 
nieuwe bouwblokken gebouwd. 
In het westen van de buurt werd 
een voormalig melkfabriek ge-
sloopt en op dit terrein verrezen 
nieuwbouwblokken. In het zuid-
westen van De Pijp vond stads-
vernieuwing plaats op het voor-
malig terrein van de RAI. In de 
rest van de buurt zijn de meeste 
panden gerenoveerd en vind 
men slecht sporadisch enkele 
stadsvernieuwingspanden in 
het overheersende negentiende 
eeuwse straatbeeld.stadsvernieuwing
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Woonfunctie
Winkelfunctie
Kantoorfunctie
Industriefunctie
Sportfunctie
Bijeenkomstfunctie
Logiesfunctie
Onderwijsfunctie
Horeca
Overige

De oude Amsterdamse Pijp is 
de afgelopen veertig jaar ge-
transformeerd van een monoto-
ne arbeidersbuurt naar een le-
vendige en populaire wijk om in 
te wonen. Door de verschillende 
stedebouwkundige verande-
ringen en vernieuwingen door 
de jaren heen, kwamen er ook 
verschillende ontwikkelingen 
op gang in de sociale structuur 
van De Pijp. Voorheen woonden 

er vooral arbeiders in De Pijp. 
Momenteel is er sprake van een 
grote sociale vermenging van 
klassen en culturen. Er wonen 
tegenwoordig, naast studenten, 
ook veel kapitaalkrachtige jon-
geren, ook wel Yuppen (Young 
Urban Professional) genoemd in 
de oude Pijp (Dienst Onderzoek 
en Statistiek Gemeente Amster-
dam, 2008).
Daarnaast lijkt achteraf de revo-
lutiebouw erg geschikt voor het 
huisvesten van bedrijfjes, win-
kels en kroegen in de plint. Hier-
door is er vooral in de Oude Pijp 
een gevarieerde buurt ontstaan. 
De populariteit van De Pijp is in 
grote mate ontstaan uit de sfeer 
en charme van de voormalige 
arbeiderswijk met zijn karakte-
ristieke gerenoveerde straat-
beeld. 
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De projectlocatie ligt in de Van 
Ostadestraat in het zuidelijke 
deel van de Oude Pijp. Het ge-
sloten bouwblok staat evident 
voor De Pijp. In de loop der tijd is 
het bouwblok steeds verder door 
de bewoners uitgebreid naar 
binnen toe. De lange straten met 
eindeloze gevelwanden heb-
ben veelal de verhouding tus-
sen breedte en hoogte van 1:1. 
Zo ook in de Van Ostadestraat 

waar zowel de hoogte van de 
bebouwing als de breedte van 
de straat ongeveer 15 meter is. 
Het stedelijk bouwblok, zoals in 
De Pijp, deed zijn intrede rond 
de zeventiende eeuw in Amster-
dam (Bakker, van Oudheusden 
& Poll, 1992). Bij het typische 
Hollandse bouwblok worden 
een huizengroep of -rij aan 
alle kanten door een straat be-
grensd. Binnenin de bebouwing 

bevindt zich een binnenterrein 
wat veelal toebehoort aan de 
woningen of bedrijven op de be-
gane grond. De gebouwen in de 
bouwblokken zijn oorspronkelijk 
ontworpen voor de huisvesting 
van (arbeiders)gezinnen. Door 
de diepe percelen konden er zo-
veel mogelijk woningontsluitin-
gen gerealiseerd worden binnen 
de beperkingen van het bouw-
blok. 
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Door samenvoeging en verbe-
tering van woningen hebben 
zich in De Pijp enkele riante wo-
ningen gevormd met een aan-
zienlijke kwaliteitsverbetering 
en waardestijging tot gevolg. 
Hierdoor wordt op een subtie-
le manier meer diversiteit ge-
creëerd in de sociale structuur 
en, in architectonisch opzicht, 
op het universele karakter van 

Oude Pijp. Dit universele karak-
ter wordt voornamelijk geleid 
door de monotone gevels die op 
eenzelfde rooilijn liggen in het 
starre stratenpatroon. Door sa-
menvoeging van verschillende 
woningen is een subtiele mate 
van diversiteit gecreëerd binnen 
de sterke architectonische een-
heid van het bouwblok. Deze 
architectonische eenheid werd 
verkregen door toepassing van 
telkens eenzelfde bebouwings-
typologie over het volledige blok. 
De revolutiebouw zette deze 
eenheid nog eens kracht bij met 
behulp van bepaalde details als 
een doorlopende dakrand, win-
kelplint en dakkapel. Door de 
subtiele diversiteit binnenin het 
gebouw ontstond er ook een 
diversiteit van bewoners in het 
gehele bouwblok. 
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De projectlocatie aan de Van 
Ostadestraat ligt ingeklemd 
tussen aan de ene zijde een ty-
pisch negentiende eeuws pand 
en aan de andere zijde stads-
vernieuwing. Het gebouw wijkt 

in bijna alles af van zijn omge-
ving. Het is een stuk lager dan 
zijn aansluitende gevels en ligt 
veel dieper binnen het bouw-
blok. Aan de rechterzijde grenst 
het bouwblok aan de Ceintuur-

baan en het Sarphatipark. Bin-
nen dit relatief brede straatpro-
fi el is rekening gehouden met 
tramverkeer in twee richtingen. 
De Van Ostadestraat is dus ook 
goed bereikbaar per openbaar 

vervoer. Aan de linkerzijde 
grenst het pand aan een bouw-
blok met daarin wisselende ge-
bouwen. Hierin bevinden zich 
onder andere een school en een 
kerk. Als men verder inzoomt op 

een woning in de doorsnede 
dan kan hier een transformatie 
opgemerkt worden. Bijna in alle 
panden in De Pijp zijn op elke 
woonlaag appartementen ge-
realiseerd. De begane grond is 

veelal verbouwd tot bedrijfsruim-
te. Vaak is hierbij het uiterlijk van 
het bouwblok ongemoeid gela-
ten. 
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De levendigheid in de Oude Pijp 
is inherent aan de verscheiden-
heid aan functies in de wijk. De 
Pijp is niet meer een pure arbei-
derswijk waar alleen gewoond 
wordt, het is een veelzijdige 
buurt met veel winkels, bedrijf-
jes en kroegen in de plint van 
de negentiende eeuwse bebou-
wing. Net zo als de oude grach-

tenpanden in het centrum van 
Amsterdam blijken de panden 
uit de revolutiebouw ook over 
een accommodatievermogen te 
beschikken om andere functies 
aan te nemen. Daar komt nog 
eens bij dat de begane grond 
en de bovenliggende verdiepin-
gen veelal eenvoudig geschei-
den konden worden. Hierdoor 
kon bedrijvigheid zich vestigen 
in de plint en de bovenliggende 
verdiepingen konden gebruikt 
worden voor wonen. Op deze 
manier is er een gevarieerde 
samenstelling ontstaan in de 
buurt die de levendigheid bevor-
dert. Door de nabije ligging tot 
het centrum en de vele voorzie-
ningen trekken  jonge mensen 
massaal richting De Pijp. Daar-
naast ben je vanuit de buurt ook 
snel op het museumplein, het 
Vondelpark, de Universiteit van 

Amsterdam en de Hoge School. 
De bereikbaarheid van de wijk 
zal in de toekomst alleen maar 
toenemen als de Noord/Zuidlijn 
klaar is en de metro’s vertrekken 
vanaf de Ferdinand Bolstraat. 
Naast het aanpassingsvermo-
gen van de oude panden in De 
Pijp is het ook van grote invloed 
op de sfeer en charme van de 
voormalig arbeiderswijk. Het 
karakteristieke gerenoveerde 
straatbeeld met de smalle lan-
ge straten en intieme pleinen 
geven De Pijp sfeer die je niet 
vindt in andere stadsvernieu-
wingswijken. Blijkbaar geven de 
bruine bakstenen gevelwanden 
met klassieke gevelindeling, een 
sfeer die je niet vindt in stadsver-
nieuwingswijken met monotone 
portiekfl ats met wit gepleisterde 
gevels met kunststofkozijnen en 
trespa dakopbouw.

A t d d H S h l
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“Zo werd onder andere de 

fi etsmethode gebruikt. Een 

ambtenaar beoordeelde al 

fi etsend door De Pijp 

welke bouwblokken 

gesloopt moesten worden
Oscar de Boer”
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De woningbouw in de Oude Pijp 
wordt gekenmerkt door lange 
straten met een karakteristiek 
gevelbeeld: meestal vier  of vijf 
woonlagen met kap, hoogte van 
de woonlagen verspringend tus-
sen de bouwpercelen, elk pand 
bekroond door een witte hori-
zontale daklijst met kap en hijs-
balk, en vrijwel elke woning drie 
vensters breed. Soms is het pa-
troon zelfs eentonig te noemen.

De schaal van de oude pan-
den is bepaald door het aantal 
woningen dat een kleine, vaak 
onbekwame, aannemer eind 
negentiende eeuw tegelijk kon 
bouwen. De woningen ogen als 

losse pandjes in korte rijen van 
vier of vijf, maar hebben wel 
gemeenschappelijke bouwmu-
ren. De panden werden in kor-
te tijd gebouwd en waren vaak 
van slechte kwaliteit (Bulletin 
De Pijp, 2004). Het doel van de 
aannemers was om in zo kort 
mogelijke tijd zoveel mogelijk 
woningen te bouwen.   Er wer-
den minder heipalen gebruikt 
dan voorgeschreven en bouw-
materialen van slechte kwaliteit 
gebruikt om zoveel mogelijk 
winst te maken. 

Doordat de straten zo smal zijn 
in De Pijp is het lastig om een 
gevelcompositie in één beeld 
te kunnen vangen. Je loopt als 
het ware altijd langs de gevel 
en ziet hem nooit als geheel. Je 
ziet vooral de zijkanten van de 

raamgaten in het metselwerk en 
het kozijnhout. In het straatper-
spectief geven de oude metsel-
werkbanden mooie lange lijnen.

Honderd jaar geleden gold De 
Pijp als een ellendige monoto-
ne arbeiderswijk. Vandaag de 
dag is het één van de populair-
ste plaatsen van Amsterdam. 
De Oude Pijp heeft een gewel-
dige internationale karakter en 
een levendige sfeer. Studenten, 
kunstenaars en andere crea-
tievelingen bevolken de woon-
etages en bedrijfjes, winkels en 
kroegen hebben hun intrede op 
de begane grond genomen. De 
Pijp heeft dus zijn huidige popu-
lariteit te danken aan het feit dat 
het grootschalige sloop tijdens 
de stadsvernieuwing bespaard 
is gebleven. 
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De Nieuwe Pijp, gelegen in het 
zuiden van de buurt, is gebouwd 
volgens  Plan Zuid van Berlage. 
In 1904 presenteerde Berlage 
een ambitieus stedebouwkun-
dig plan met kronkelende stra-
ten die nauw op de bestaande 
stad zouden aansluiten (Fennis, 
2000). Het plan bleek echter al 
snel onhaalbaar omdat het zeer 
kostbaar en weinig efficiënt was. 
In 1914 presenteerde Berlage 

een nieuw plan met kaarsrech-
te, nauwe straten en langwer-
pige bouwblokken met enkele 
brede hoofdassen. 

Vanaf 1917 werd begonnen 
met het bouwen van dit nieuwe 
stukje wijk in de stijl van de Am-
sterdamse School. Deze archi-
tectuurstijl komt uit de periode 
van de Moderne Bouwkunst. De 
stijl gaat uit van expressieve en 
fantastische vormen die verwant 
zijn aan het Expressionisme. 

Kenmerkend voor de Amster-
damse School-stijl is het ge-
bruik van bakstenen en het 
toepassen van versieringen in 
de gevels. De gevels zijn vaak 
plastisch en voorzien van steile 
daken die soms met torentjes 
zijn versierd. 
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werd daarom gezien als ideale
locatie om het gebrek aan bedrij-
ven op te vangen. De Pijp was 
zeer centraal gelegen en goed 
te verbinden met de richtingen 
’t Gooi, Utrecht en Den Haag. 
De waarde van de architectuur 
werd door de overheid dusdanig 
laag geacht dat dit niet zou bot-
sen met de ideeën destijds over 
moderne architectuur. Daarbij 
moest ook een metrolijn vanuit 
de Nieuwmarktbuurt naar De 
Pijp worden aangelegd waar-
voor vele panden moesten wij-
ken. 

Door fel protesten van de buurt-
bewoners en krakers zijn de  
plannen nooit door gegaan 
(Duivenvoorden, 2002). On-
dertussen had zich een om-
slag voorgedaan in De Pijp. De 

jonge bewoners die niet waren 
vertrokken hadden veel waarde-
ring voor de buurt. De Pijp had 
vooral voor hen veel te bieden: 
winkels, cafés en de directe na-
bijheid van theaters en biosco-
pen. Zij vonden de buurt juist 
een aantrekkelijke en levendi-
ge wijk om in te wonen en na-
men de ongemakken voor het 
stadsleven daarbij graag voor 
lief (De Liagre Böhl, 2010). 
Door de herwaardering van De 
Pijp waren ook steeds meer 
mensen bereid om zich in te 
zetten voor de buurt. Er was 
een grote afkeer tegen de city-
vorming en de betrokkenheid bij 
de gezellige kleinschalige Pijp 
groeit. Men begon te beseffen 
dat ze samen als buurtbewo-
ners moesten strijden voor een 
leefbare buurt. 

Vanaf begin jaren zeventig be-
gonnen buurtbewoners zich te 
beseffen dat het heft in eigen 
hand te nemen, de enige ma-
nier was om de buurt leefbaar 
te houden. Er ontstonden meer-
dere buurtgroepen en straat 
comités die zich met de directe 
woonomgeving bezighielden. 
Er stonden veel woningen leeg 
voordat deze daadwerkelijk ge-
sloopt werden. Kraakgroep De 
Pijp begon daarom samen met 
de buurtbewoners woningen 
te kraken in de strijd tegen de 
heersende woningnood. De kra-
kers werden met open armen 
ontvangen door de buurtbewo-
ners omdat zij er voor zorgden 
dat de buurt nog enigszins leef-
baar bleef en de sloopplannen 
keer op keer uitgesteld werden 
door de gemeente. 

In de jaren vijftig begon de 
gemeente Amsterdam na te 
denken over wat er moest ge-
beuren met uitbreidingswijken 
zoals De Pijp (Mattie & de Moor, 
1996). Amsterdam moest ver-
anderen in een dynamische en 
hoogstaande stad waarbij alles 
moest wijken voor de auto. De 
gemeenteraad wilde het liefst 
een grote voorraad kantoren 
aanleggen in de uitbreidingswijk 
onder het mom van ‘cityvorming’. 
In de eerste plannen wilde men 
de grachten dempen om zo bre-
de wegen naar de Pijp te kunnen 
bouwen. Door felle protesten 
van de bewoners is het centrum 
de rigoureuze sloopplannen be-
spaard gebleven.

Door de vele slechte woningen 
was De Pijp toe aan sanering en 
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De gemeente had van begin af 
aan een totaal andere visie dan 
de buurtbewoners. De Ambte-
lijke Werkgroep kwam met een 
ambitieus plan waarin groen, 
lucht en licht centraal stonden 
om hogere inkomensgroepen 
en gezinnen met kinderen terug 
in De Pijp te krijgen (Heijdra, 
2002). Het stratenpatroon 
moest hiervoor drastisch gewij-
zigd worden en de mooie plek-
jes aan de Ruysdaelkade en 
de Ferdinand Bolstraat zouden 
gesloopt moeten worden. De 
buurtbewoners waren nog altijd 
van mening dat De Pijp een fi j-
ne buurt was om in te wonen en 
wilden graag meer kleinscha-
ligere projecten om zo het ka-
rakter van de wijk te behouden. 
De bewoners van De Pijp be-

hoorden niet tot de rijkste klas-
se en daarom wilden zij graag 
sociale woningbouw in de wijk. 

In 1978 kwam er een grote om-
mekeer toen twee activisten 
van De Pijp wethouder werden. 
‘Bouwen voor de Buurt’ werd 
de centrale richtlijn. Dit moest 
resulteren in behoud van het 
stratenpatroon en hiermee 
gepaarde verbetering van de 
wijk. Woningen werden slechts 
gesloopt als het echt niet an-
ders kon, maar bij voorkeur ge-
renoveerd. Er kwam een grootst 
restauratieplan van architect J. 
van Stigt waarbij het uiterlijk van 
de straten hetzelfde bleef, maar 
van binnen werden de huizen 
verbouwd om het leven aange-
namer te maken. 

De volgende jaren werd er hard 
gewerkt om de negentiende 
eeuwse woningen te renoveren.  
De panden die echt niet meer te 
redden waren werden vervan-
gen door nieuwbouw. De stads-
vernieuwingsarchitecuur werd 
gebouwd volgens de toen gel-
dende normen van licht, lucht en 
ruimte. Voor het eerst waren er 
gepleisterde gevels met trespa 
te vinden in De Pijp. De begane 
grond van de nieuwbouw was 
ook bestemd voor woningen en 
daardoor vaak privaat. Het voor-
heen relatief vlakke straatbeeld 
werd nu opgevuld met uitste-
kende, vaak ronde, balkons. 

Oude huizen en moderne archi-
tectuur leefden vanaf nu naast 
elkaar binnen het originele stra-
tenpatroon.
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Een nieuw gebouw met nieuwe 
functies en gebruikers binnen 
de bestaande stad. Dat is de op-
gave aan de Van Ostadestraat. 
Toch zullen er naaste de nieu-
we bewoners ook veel huidige 
gebruikers en bewoners blijven 
wonen en werken in het pand.

Het nieuwe gebouw staat inge-
klemd tussen een negentiende 
eeuwse gevel uit de revolutie-
bouw en aan de andere zijde 
stadsvernieuwing uit de jaren 
tachtig. Daarnaast kent het ge-
varieerde gevelbeeld ook nog 
eens enkele nieuwbouwpanden 

uit de eenentwintigste eeuw. Er 
zal dus een nieuw hoofdstuk 
toegevoegd gaan worden in de 
kleurrijke geschiedenis van de 
Van Ostadestraat in De Pijp. 

Een nieuw gebouw met nieuwe 
functies en gebruikers binnen

de bestaande stad. Dat is de op-
gave aan de Van Ostadestraat.
Bouwen in de bestaande stad 
betekent ook reageren op de 
nabije bebouwde omgeving. 
Reageren op de beleving van 
de plek. Daarom heb ik vier ge-
vels uitgekozen in de straat die 

representatief zijn voor de Van 
Ostadestraat. Een analyse van 
deze gebouwen kan mij een be-
ter beeld geven de aanwezige 
architectuur en daarnaast een 
houvast voor het latere gevel-
ontwerp. 
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Voor een beknopte architect-
onische analyse heb ik vier 
representatieve gevels uit de 
Van Ostadestraat getekend om 
nader te onderzoeken. Gevel 1 
staat direct links naast de pro-
jectlocatie en is gebouwd in de 
negentiende eeuw. Panden als 
deze uit de revolutiebouw vindt 

men veel in de straat. Gevel 2 
staat op de hoek van de straat 
en heeft tevens een negentien-
de eeuwse gevel. Gevel 3 is ge-
bouwd in 1986 ten tijde van de 
stadsvernieuwing. Het is één 
van de weinige panden die in 
de jaren tachtig in deze straat 
is gesloopt en vervangen door 

nieuwbouw. Woningcorporatie 
De Alliantie gaf architectenbu-
reau Budding & Wilken de op-
dracht om één groepswoning en 
zes  HAT-eenheden te realiseren 
op de plaats van een verkrot oud 
pand wat niet meer te renoveren 
was. Gevel 4 staat iets verderop 
in de Van Ostadestraat en is ge-

bouwd in 2002. Architect Marc 
Prosman heeft hier een nieu-
we invulling ontworpen in het 
negentiende eeuwse straat-
beeld. Door van deze verschil-
lende gevels een vergelijkende 
analyse te maken en hieruit 
telkens conclusies te trekken, 
hoop ik tot een beter inzicht 

te komen in de architectuur in 
de Van Ostadestraat. Dit wil 
niet zeggen dat de conclusies 
rechtstreeks vertaald zullen 
worden in een ontwerp. Be-
paalde aspecten van de ana-
lyse zullen belangrijker zijn en 
zwaarder wegen bij ontwerp- 
beslissingen dan andere.  
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1 I Van Ostadestraat 213

Dit typisch negentiende eeuw-
se pand staat aan de westzijde 
van de projectlocatie. Het is ge-
bouwd ten tijde van de revolutie-
bouw voor meerdere arbeiders-
gezinnen. Tegenwoordig is het 
getransformeerd tot meerdere 
appartementen waar voorname-
lijk ‘young urban professionals’ 
(in de volksmond ook wel yup-
pen genoemd) wonen. Op de 

begane grond is, zoals bij veel 
panden in de wijk, bedrijfsruimte 
gecreëerd. 

Het gebouw is in zeer goede 
staat en voor de begrippen van 
de revolutiebouw relatief rijk ge-
detailleerd. De panden rondom 
het Sarphatipark en de Amstel 
zijn veelal van betere bouwkwa-
liteit en afwerking. Het pand is 
in de loop der tijd meermaals 
gerenoveerd maar hierbij is al-
tijd getracht zo min mogelijk af-
breuk aan het oude gevelbeeld 
te doen. 

De wit gestucte plint en kroonlijst 
vormen de sokkel en levensbe-
eindiging van het statige pand. 
Daarnaast zorgen witte banden 
in de gevel dat de horizontaliteit 
extra wordt benadrukt. 
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2 I Van Ostadestraat 245

Op de hoek van de Van 
Ostadestraat en de Tweede 
Sweelinckstraat staat tevens 
een pand uit de negentiende 
eeuw. Dit hoekpand is slechts 
één keer grondig gerenoveerd 
in zijn meer dan honderd jarige 
bestaan. Dit is ook te zien aan 
de bouwtechnische staat. Het 
pand is nog prima bewoonbaar 
maar qua huidige situatie niet te 
vergelijken met pand 1. 

Het authentieke hoekpand heeft 
boven de plint een kleine luifel 
gekregen die het metselwerk on-
derbreekt. Anders dan bij verge-
lijkbare panden heeft de begane 
grond nog altijd een woonfunc-
tie. De indeling op de bovenste 
woonlagen is in de loop der tijd 
wel aangepast om meerdere 
appartementen te kunnen reali-
seren. Door de woonfunctie op 
de begane grond zijn de ramen 
hier de meeste tijd voorzien van 
gesloten lamellen en gordijnen. 

De hoek van het pand wordt 
niet gekenmerkt door een ron-
de hoek maar door een geknikt 
gevelvlak. Tevens lopen de 5 
bouwlagen op de hoek als een 
metselwerktoren door tot het 
dak en heeft het geen teruglig-
gend hellend dak zoals ernaast.  
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3 I Van Ostadestraat 241

Aan de oostzijde van de project-
locatie  bevindt zich een gebouw 
uit de stadsvernieuwing van de 
jaren tachtig. Voorheen stond 
hier een oud vervallen pand van 
de revolutiebouw. Als één van 
de eerste gebouwen werd het 
leegstaande pand bezet door 
krakers. Het gebouw was echter 
in zo’n slechte bouwtechnische 
staat dat ook zij hier niet lang 
konden wonen.

Volgens het motto licht, lucht 
en ruimte ontwierp architect 
Budding en Wilken in 1986 een 
nieuw gebouw voor woningcor-
poratie De Alliantie. De architect 
realiseerde 1 groepswoning en 
6 zogenaamde HAT-eenehden. 
Een HAT-woning is een gesub-
siëerde woning voor één of twee 
personen. In 1975 werd in de 
Nota ‘Huisvesting alleenstaan-
den en tweepersoonshuishou-
dens’ vastgelegd om 110.000 
van dit soort woningen te reali-
seren. Met deze vorm van subsi-
die konden meerdere woningen 
op één kavel gebouwd worden. 
Voor dichtbebouwde steden als 
Amsterdam was dit natuurlijk 
ideaal. Naast het witte metsel-
werk heeft de architect ook be-
ton en kunststof gebruikt in de 
gevel van het pand.
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4 I Van Ostadestraat 232

Iets verderop in de straat heeft 
architect Marc Prosman in 
2002 drie panden vervangen 
door nieuwbouw. Drie naburige 
panden, die in betere bouw-
staat waren, zijn hierbij gelijk-
tijdig gerenoveerd. Uitgangs-
punt voor het ontwerp vormde 
een analyse van het straat-
beeld van de Van Ostadestraat. 
Prosman benadrukt in de analy-

se dat de straatgevels bestaan 
uit verticale ramen die geza-
menlijk horizontale banden vor-
men. Gevels worden volgens 
hem beëindigd door een hori-
zontale witte lijst waarboven het 
dak zich bevindt, erkers geven 
het ritme van de perceelmaten 
weer. 

Architect Marc Prosman houdt 
in zijn ontwerp dus wel reke-
ning met de context waarin het 
gebouw zich bevindt. Gebouw 3 
uit de stadsvernieuwing lijkt dit 
in eerste instantie veel minder te 
doen door zijn afwijkende kleur 
en materiaalgebruik. Het ont-
werp van Prosman lijkt zich veel 
beter aan te passen aan zijn 
omgeving. Of dit ook echt zo is 
zal later uit deze architectuura-
nalyse blijken. 
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Geleding

In alle vier de straatgevels is 
een sterke geleding waarneem-
baar. Alle raampartijen zijn ver-
ticaal toegepast en keuring in 
één lijn boven en naast elkaar 
gesitueerd. 

Bij de gevels 1,2 en 4 zijn de 
raampartijen in de plint en dak-
rand afwijkend van de rest van 

de gevel. In het middendeel 
van de gevel heerst telkens 
een streng ritme en herhaling 
van hetzelfde raamelement. Dit 
zorgt  voor een statig uiterlijk. In 
de plint en dakrand zijn afwij-
kende ramen of deuren ontwor-
pen. Door de herhaling van de 
verticale ramen wordt toch een 
horizontaal beeld geschapen. 

Bij gevel 3 is er duidelijk sprake 
van een verticale geleding. Deze 
wordt enerzijds veroorzaakt 
door de positie van de raampar-
tijen en anderzijds door de ver-
ticale kunststof gevelpanelen. 
Daarnaast wordt alleen bij deze 
gevel uit de stadsvernieuwing 
de primaire geleding doorgezet 
tot aan de grond waardoor het 
effect extra sterk wordt bena-
drukt. 

primair

secundair
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Symmetrie

In alle gevels van de vier panden 
is symmetrie waar te nemen, zij 

het bij de één prominenter aan-
wezig dan bij de ander. Sym-
metrie kan veel voor een gevel 
betekenen. Het kan ongemerkt 
een bepaalde rust gevel in het 
totaalbeeld of een ritme verster-
ken. Veelal is de primaire sym-
metrie-as van de gevel verticaal 
en deze is erg bepalend voor de 
gevelcompositie. 

Door het kleur- en materiaalge-
bruik van gevel 3 is de hoofdas 
van de symmetrie goed zicht-
baar. Bij de nieuwbouwgevel 
van pand 4 en gevel 3 uit de 
tijd van de revolutiebouw, is de 
symmetrie benadrukt door het 
metselwerk op enkele plaatsen 
tot aan de dakrand door te laten 
lopen. Door het verschil in diep-
te wordt zo de spiegellijn letter-
lijk naar voren gehaald. 
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Perforatie

Door de wijze van perforatie 
wordt de geleding van de ver-
schillende gevels extra bena-
drukt. Tevens benadrukt de 
perforatie het ritme van de indi-
viduele wooneenheden. 

De gevels van de panden 1,2 en 
4 worden gekenmerkt door een 
sterke perforatie.  

Wat hiernaast niet te zien is, is 
dat de wijze van perforatie aan 
de voor- en achtergevel niet 
overal gelijk is. Bij de gevels van 

gebouwen 1,2 en 3 komen de 
beide gevels grotendeels over-
een. Bij de nieuwbouwgevel van 
pand 4 is de mate en wijze van 
perforatie aan de binnenzijde 
van het bouwblok totaal anders 
dan die aan de straatzijde. De 
uitstraling die een gevel aan de 
straatzijde heeft kan dus van 
een totaal ander karakter zijn 
dan die aan de kant van de bin-
nentuin. 

Doordat de negentiende eeuw-
se gevels van 1 en 2 op de be-
gane grond een grote mate van 
perforatie hebben, zijn zij uiter-
mate geschikt voor een bedrijfs-
ruimte in de plint. Bij gebouw 1 
is dit dan ook het geval. Gevel 
3 uit de stadsvernieuwingsperi-
ode lijkt zich hier minder voor te 
lenen.perforatie
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Regel &
 Uitzondering

Het is geen toeval dat er bij alle 
gevels duidelijke regels waar-
neembaar zijn in de gevelcom-
positie. De architect heeft op 
deze manier eenheid in de ge-
vel kunnen ontwerpen en een 
standaard waarbinnen variatie 
mogelijk is. 

De meeste regel is te vinden in 
het midden van de gevel. Hier 
kan door middel van een streng 
ritme en herhaling een regel ge-
vonden worden die primair aan-
wezig is. De uitzondering zijn te 
vinden in de plint en de beëindi-
ging van de gevel. Door de af-

wijkende plint zijn deze panden 
ook uitermate geschikt als be-
drijfsruimte.  

Bij gebouw 3 gaat eigenlijk het 
bovenstaande niet helemaal op. 
De variatie in de pint is hier zo 
subtiel dat deze daardoor toch 
bij de regel gaat horen. Deze 
stadsvernieuwinsgevel is erg 
consequent in zijn voorkomen. 
Gevels 1, 2 en 4 hebben duide-
lijk meer ruimte voor variatie in 
zich.

Wanneer men de gevel verder 
gaat analyseren wordt echter 
duidelijk dat  er toch nog best 
veel variatie aanwezig blijkt te 
zijn. De hoeveelheid en ver-
schijningsvorm van de uitzon-
deringen voert echter nooit de 
boventoon.

regel

uitzondering

regelregel
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Elementen van 
Gestalte

Voor de analyse van de elemen-
ten van gestalte is gekozen om 
de gevel als één geheel te zien 
die variatie kent op het gebied 
van positie van ramen, ontslui-
ting, dakramen. Het gevelbeeld 
wordt grotendeels vormgegeven 
door de zware bakstenen faça-
des die veelal 5 lagen hoog zijn. 
Er ontstaat een besloten sfeer 
door de smalle straten met daar-

in de direct grenzende hoge be-
bouwing. Het beeld van de met-
selwerkgevel wordt onderbroken 
door verschillende elementen 
van gestalte. Vaak zijn de hoge 
verticale ramen het primaire ele-
ment wat gestalte geeft aan het 
gevelbeeld. De grote hoeveel-
heid ramen is een gevolg van de 
diepe kavels van het bouwblok 
omdat hierdoor toch voor vol-
doende daglicht wordt gezorgd. 
Elementen als balkons, erkers 
en dakramen zorgen in de regel 
voor de secundaire elementen. 

De stadsvernieuwingsgevel is 
als enige een uitzondering op 
het bovenstaande omdat hier 
de kunststof gevelpanelen zor-
gen voor zowel de primaire als 
secundaire elementen van ge-
stalte.

primair

secundair
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Elementen van
Cohesie

Elementen van cohesie. Ofte-
wel: de kracht waarmee afzon-
derlijke elementen samenhan-
gen. In het straatbeeld van de 
Van Ostadestraat staan veel af-
zonderlijke panden die toch alle-
maal veel samenhang vertonen: 
eenheid in veelheid. 

De samenhang wordt over het 
algemeen verkregen doordat de 
panden allemaal een duidelijk 

plint hebben en een kroonlijst. 
Deze zijn beide horizontaal ge-
oriënteerd waardoor deze niet 
stoppen bij één gebouw maar 
visueel verder gaan naar het 
volgende pand in de straat. Ook 
als deze plint of kroonlijst een 
andere kleur of afmeting heeft 
is nog steeds een cohesie te 
ervaren tussen de verschillende 
panden. Ook een miniem hoog-
teverschil tussen de gebouwen 
lijkt weinig afbreuk te doen aan 
de ervaring van cohesie in het 
straatbeeld. 

Gevel 3 uit de jaren tachtig is de 
enige gevel die geen elementen 
van cohesie toont. Bij het ge-
bouw is geen duidelijke plint of 
kroonlijst toegepast en verder 
vertoont het ook geen samen-
hang met naburige gevels. 

primair

secundair
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Accenten

Bij het analyseren van de accen-
ten kan er een onderscheid ge-
maakt worden tussen de primai-
re en secundaire accenten. Dit 
onderscheid wordt gemaakt om 
zo beter het schaalverschil aan 
te duiden. Daarnaast springt het 
ene accent meer in het oog dan 
het andere door bijvoorbeeld 
kleur- of materiaalgebruik, de-
taillering of hoeveelheid. 

Bij gevel 1 vormen de bogen bo-
ven de raampartijen de primai-
re accenten. Deze komen terug 
in een vast ritme wat een grote 
mate van eenheid geeft. De se-
cundaire accenten zijn onderge-
schikt omdat zij in minder mate 
voorkomen. 

De rolbanden boven de kozijnen 
bij gevel 2 zijn minder aanwezig
dan bij gevel 1. De luifel en dak-
rand vormen hier de primaire 
elementen. 

De accenten van gevel 3 uit 
de stadsvernieuwing ontstaan 
door verschillend materiaal- en 
kleurgebruik. De rode kunststof 
panelen aan de gevel steken af 
tegen het witte metselwerk. Het 
grijze kunststof werkt op deze 
manier als secundair accent 
doordat de kleur minder con-
trasteert met de lichte kleur van 
de bakstenen. Bij de nieuwbouw 
van gevel 4 heeft de architect 
weinig in het oog springende 
accenten gebruikt in het mono-
tone gevelbeeld. De beëindiging 
van de plint en de totaalgevel 
kunnen 

als primair accent worden be-
schouwd hoewel ze nauwelijks 
opvallen. De witte lijsten om de 
raampartijen heen zijn secun-
dair omdat zij door hun fi jne 
detaillering en strakke ritme 
nauwelijks opvallen. De secun-
daire accenten spelen hier dus 
een belangrijke rol om de een-
heid en het strakke ritme te ver-
duidelijken. Wat verder opvalt is 
dat alle accenten horizontaliteit 
benadrukken behalve bij gevel 
3 uit de stadsvernieuwing. Hier 
zijn de kunststof panelen juist in 
verticale richting geplaatst. De 
toegepaste accenten dragen bij 
alle gevels bij aan de geleding 
en aan de gevelcompositite als 
geheel. Tevens worden zij als 
gevelversiering worden ingezet, 
zij het als secundair element.primair

secundair
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Reliëf

Over het algemeen is het ge-
velbeeld van de geanalyseerde 
panden erg vlak te noemen. Na-
tuurlijk ontstaat er reliëf doordat 
de raampartijen iets terug liggen 
in de gevel maar verder zijn er 
geen grote gaten of uitsteken-
de elementen. De straten in De 
Pijp zijn doorgaans erg smal(± 
15 meter) en daardoor kan het 
reliëf in een gevel erg bepalend 
zijn. De getekende gevels zoals 
hiernaast worden bijna nooit 
op deze manier ervaren omdat 
men er bijna altijd langs heen 
kijkt. Op deze manier wordt het 
reliëf in de gevel juist extra be-
langrijk omdat deze onder een 
hoek nog beter zichtbaar is. Als 
men voorbij loopt of fi ets ziet 
men vooral de zijkanten van de 
raamgaten in het metselwerk 
en de diepte van het kozijnhout. 
Door het perspectief geven de 

oude metselwerkbanden lange 
lijnen: de bakstenen zijn zowel 
veraf als dichtbij.    

De oudere gevels 1 en 2 zijn de 
enige die ook uitstekende ge-
veldelen hebben in de vorm van 
een kroonlijst en een luifel. Bij de 
nieuwere gevels 3 en 4 komen 
er geen elementen uit het gevel-
vlak. Het gebouw uit de stads-
vernieuwing heeft de meest 
vlakke gevel en afgezien van 
de terugliggende ramen geen 
reliëf. Nieuwbouwgevel 4 deelt 
dit principe, afgezien van de ver 
terugliggende delen bij het dak. 
Op deze manier is hier ruimte 
voor balkons ontworpen. Verder 
wordt gevel 4 gekenmerkt door 
zijn strenge ritme van raampar-
tijen met hieromheen 4 witte lijs-
ten. Deze verdiepte witte helde-
re  omlijstingen geven de gevel 
in de smalle straat meer reliëf.

gevelvlak -1

gevelvlak +1

gevelvlak -2
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Voor mij is het maken van een 
architectonische analyse eigen-
lijk een vanzelfsprekendheid 
geworden bij iedere ontwerp-
opgave. Het geeft mij een beter 
inzicht in de context van de loca-
tie en voor het totaalbeeld. Daar-
naast geeft het een houvast in 
het verdere ontwerpproces. Een 
middel om op terug te vallen en 
om later bevestiging uit te halen. 
Dit wil echter niet zeggen dat ik 
de analyse ook altijd regelrecht 
toepas op het ontwerp. Hoe-
veel en welke aspecten erin het 
ontwerp terug komen is natuur-
lijk projectafhankelijk. Bij deze 
analyse in de Van Ostadestraat 
komen een aantal opmerkelijke 
dingen naar boven. Ten eerste 
is gevel 3 uit de jaren tachtig bij 
bijna elke analyse een uitzonde-
ring. Waar de andere gevels veel 
overeenkomsten vertonen is de 
stadsvernieuwingsgevel keer 

op keer een op zichzelf staand 
pand. Een van de belangrijk-
ste conclusies uit de analyse 
is de samenhang tussen de 
afzonderlijke panden in de Van 
Ostadestraat. Hoewel de gevels 
allemaal anders zijn opgezet 
bestaat er toch een bepaalde 
cohesie in het totale straatbeeld 
die de gevels verbindt. De pan-
den hebben allemaal een afwij-
kende, vaak wit gestucte plint 
die een lange horizontale band 
vormt op straatniveau. Ditzelf-
de principe geldt voor de, vaak 
witte, dakranden en kroonlijsten 
die hetzelfde effect veroorzaken.  
In het middendeel van de gevel 
heerst telkens een streng ritme 
en herhaling van drie dezelf-
de  raamelementen die in het 
totaalbeeld horizontale banden 
vormen. De tweede belangrijke 
conclusie is het belang van het 
reliëf in de gevel. Hoewel de ge-

vel over het algemeen erg vlak 
lijkt is er toch veel diepte waar te 
nemen. Men ervaart de straat-
wand bijna altijd van onder een 
hoek omdat de straten in De 
Pijp zo smal zijn. Daarom is het 
reliëf extra belangrijk omdat dit 
het sterkst ervaren wordt wan-
neer men onder een hoek langs 
de gevel loopt of fi etst.
Hoewel het totaalbeeld van de 
straat op het eerste gezicht erg 
monotoon lijkt, is de mate van 
diversiteit toch erg bepalend 
voor de aanblik van de straat. 
De revolutiebouwgevels in de 
Van Ostadestraat zijn relatief 
rijk gedetailleerd en voorzien 
van accenten.  De levendigheid 
van de bewoners in de huidige 
Pijp spreekt slechts minimaal uit 
de negentiende eeuwse gevels. 
Wat meer variatie in het gevel-
beeld zou De Pijp goed kunnen 
accommoderen.

h t l l k
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“De grote betrokkenheid van 

krakers bij hun leefomgeving, 

en de daarbij behorende

 levensvisie, is een inspiratie-

bron geweest voor vele 

nieuwe woonwerkconcepten. 
Oscar de Boer”
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De gemiddelde levensduur van 
een woning ligt rond de hon-
derd jaar terwijl huishoudens en 
woonvormen binnen deze peri-
ode ingrijpend en meerdere ma-
len veranderen (Leupen, 2002). 
De opgave van de ontwerper ligt 
daardoor in het vorm geven van 
een woning of gebouw dat bin-
nen zijn bestaansperiode meer-
dere veranderingen kan onder-
gaan voor het accommoderen 
van verschillende samenstelling 
van bewoners en gebruikers. 
Door juist het permanente als 
uitgangspositie te kiezen kan 
men een kader kiezen waar-
binnen ruimte is voor verande-
ring. Het kader defi nieert dus de 
ruimte voor verandering. Essen-
tieel hierbij is het begrip ontkop-
peling. Door drager en inbouw 
van elkaar te scheiden worden 

nieuwe mogelijkheden gecre-
eerd. Door het permanente een 
duidelijke en sterke betekenis te 
geven zal het veranderlijke meer 
ruimte krijgen om zich vrij te ont-
wikkelen. Binnen een gebouw 
zijn zes lagen te onderscheiden: 
de draagconstructie, de huid, 
de enscenering (inbouw),  de 
dienende elementen, de ont-
sluiting en de inrichting. In de 
loop van de negentiende eeuw 
komt de huid steeds meer los 
van de overige lagen. Het kader 
kan in meerdere verschijnings-
vormen functioneren binnen 
het gebouw, ook in de gevel. 
Voorwaarde hiervoor is wel dat 
het kader krachtig en eenduidig 
genoeg is om daadwerkelijk te 
kunnen functioneren als kader. 
Het kader kan dan ruimte voor 
vrijheid genereren voor ontkop-

peling van het permanente en 
het veranderlijke.
“De tijd is de vijand van de ar-
chitectuur” met deze zin be-
gon John Habraken zijn lezing 
in het NAi in Rotterdam in juni 
2011. Habraken pleit voor vitale 
architectuur die het alledaagse 
vormgeeft en hierbij verande-
ringen toelaat (Zaaijer, 2011). Er 
moet een duidelijk onderscheid 
worden gemaakt tussen drager 
en inbouw. Hiermee bedoelt Ha-
braken niet de technische kant 
maar met name de zeggen-
schap. Het cascogebouw maakt 
onderdeel uit van het publieke 
domein en is dus permanent. De 
inbouw daarentegen behoort tot 
het individu en is veranderlijk. 
Een grote mate van keuzevrij-
heid en inspraak van de gebrui-
ker staan hierbij centraal. 

draagconstructie huid enscenering dienende
elementen

ontsluiting 

ontkoppeling

inrichting
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In Nederland was er lange tijd 
weinig belangstelling voor het 
Open Bouwen totdat in 2011 de 
eerste Solid werd opgeleverd 
in Amsterdam. Solids zijn een 
woonwerkconcept van woning-
corporatie Stadgenoot met vrij 
indeelbare ruimtes. Het principe 
is geheel geïnspireerd op kraak-
pand Tetterode waar Frank Bij-
dendijk in zijn ogen de toekomst 
van het wonen en werken zag. 
Solid wordt omschreven als een 
eenvormig werkgebouw met 
vrij indeelbare verdiepingsvloe-
ren en grote overspanningen 
die door woningen of bedrijven 
kunnen worden ingenomen (De 
Kort, 2009). De gebruikers kun-
nen zelf de grootte en indeling 
van hun woning of werkplek 
kiezen. Habraken deelt hierbij 
de overtuiging van Bijdendijk 

dat de toekomstwaarde van de 
drager niet alleen wordt vergroot 
door de mate van fl exibiliteit, 
maar ook door het architecto-
nische kwaliteit te geven zodat 
mensen gaan houden van het 
gebouw (Zaaijer, 2011). Er is te-
genwoordig veel belangstelling 
voor fl exibiliteit en daardoor lijkt 
de tijd rijp voor het Open Bou-
wen. Helaas is het toch nog lang 
geen gemeengoed. Een reden 
hiervan ligt nog altijd in het zoe-
ken naar de architectuur van het 
Open Bouwen. “De uitdaging 
voor architecten is om typologie-
en te ontwikkelen die neutraal 
zijn en toch ‘smoel’ hebben aan 
de binnenkant” aldus Habraken. 

Om een compromis te sluiten 
tussen de gemeente Amster-
dam en vrijplaats Ostade233 

zal er nieuwbouw toegevoegd 
moeten worden op de locatie 
aan de Van Ostadestraat. Het 
wonen naast en met voormalig 
krakers kan voor veel doelgroe-
pen een belemmering vormen. 
Het Solid-concept lijkt daarom 
de ideale doelgroep om samen 
met de vrijplaats te functione-
ren binnen één complex. Beide 
bewoners en gebruikers willen 
wonen en werken in een dier-
baar pand om deze geheel naar 
eigen visie in te kunnen richten. 
De één huurt hierbij slechts tien 
vierkante meter, de ander een 
hele verdiepingsvloer. Met het 
oog op duurzaamheid zijn zowel 
de vrijplaats als de Solid fl exibel 
ingericht zodat ze door verschil-
lende mensen en doelgroepen 
gebruikt kunnen worden in de 
toekomst.
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De vrijheid waarin mensen 
woonden en leefden in kraak-
pand Tetterode leidde tot een 
interessante functiemenging en 
levendigheid. Om te bereiken 
dat Solids een levensduur van 
200 jaar kunnen bereiken, is het 
van belang dat de gebouwen 
dierbaar zijn. Dit bevordert het 
duurzaam gebruikt van het pand   
omdat mensen zorgvuldiger en 
verantwoordelijker omgaan met 
gebouwen waarvan ze houden. 
De begrippen dierbaarheid en 

accommodatievermogen zijn de 
sleutelwoorden van het concept. 

Solids zijn duurzame en robuus-
te gebouwen die gedurende 
hun levensduur voor veel ver-
schillende functies te gebruiken 
zijn (Bijdendijk, 2006). Doordat 
ze bestemmingsvrij zijn moeten 
ze ook aan bepaalde construc-
tieve en bouwtechnische voor-
waarden voldoen om zo fl exibel 
mogelijk te zijn. In Amsterdam 
zijn inmiddels twee Solids ge-
bouwd. Voor het accommodatie-
vermogen is van belang dat alle 
ruimten vrij indeelbaar zijn. Een 
skeletstructuur met kolommen 
ligt daarom voor de hand. Daar-
naast moeten de installaties en 
ontsluitingen voortdurend be-
reikbaar zijn na verandering van 
gebruiker en functie.
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“Pijp-bewoners zagen wel 

degelijk de waarde in van de 

oude karakteristieke panden 

en het daarbij behorende 

stratenpatroon en wilden niks 

weten van sloop in hun buurt. 
Oscar de Boer”
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Bij het ontwerpproces heb ik 
geprobeerd om zoveel mogelijk 
karakteristieken van het oude 
gebouw te behouden. Een van 
die unieke plaatsen is de woon-
straat aan de achterzijde van 
het pand. Hier wonen en werken 
zeven mensen in zogenaamde 
atelierwoningen. Wat daarnaast 
ook zeer tekenend is voor het 
pand zijn de sheddaken. Deze 
zorgen niet alleen voor voldoen-
de daglicht maar representeren 
ook de ruwe fabriekssfeer van 
het gebouw en de gebruikers. 
De aanbouw aan de linkerzij-
de, waar momenteel drukkerij 
Raddraaijer zit, is in te slechte 
bouwtechnische staat om te be-
houden en zal gesloopt moeten 
worden. Aan de voorzijde zal de 
gevel vervangen worden door 

nieuwbouw. De oude gevel had 
voor mij architectonisch te wei-
nig waarde om te laten staan. 
Wel was deze gevel cultureel 
van belang omdat deze het uit-
hangbord van de vrijplaats was. 
Hiervoor zal ik dus een vervan-
gende oplossing moeten zoe-
ken.

Eén van de dingen die de ge-
bruikers van de vrijplaats de 
afgelopen dertig jaar gemist 
hebben is een gezamenlijke 
buitenruimte. Door een deel van 
de sheddaken te verwijderen in 
het midden van het complex, 
ontstaat een centraal hof dat 
tevens gaat dienen als ontslui-
tingsruimte. Door de centrale lig-
ging heb je van alle kanten een 
goede aansluiting op het hof wat 
de levendigheid zal bevorderen.   
De ontsluiting van de atelierwo-

ningen zal vanaf nu ook via het 
hof gebeuren waarbij de smalle 
groenstrook aan de achterzijde 
privétuinen worden. 

Door een ruime entree te maken 
naar het hof vanaf de voorzijde 
heeft men een wijds uitzicht naar 
binnen en op de oude shed-
daken. Op deze manier is nog 
steeds zichtbaar dat de oude 
vrijplaats zich bevindt achter de 
nieuwbouwgevel en dat dit niet 
zomaar een nieuwbouwproject 
in de wijk is. Door de karakte-
ristieken en gebruikers te be-
houden wordt ook geprobeerd 
de sfeer van de oude vrijplaats 
te integreren in het nieuwe ge-
combineerde complex. Aan de 
linkerzijde is te zien welk deel 
uiteindelijk gesloopt zal gaan 
worden en welke delen behou-
den zullen blijven.



92 9392

Bij het bepalen van de massa is 
goed gekeken naar het bouw-
blok en de diepte en hoogte 
van de overige bebouwing. Het 
nieuwe gebouw is een fractie 
hoger dan zijn buren om het een 
robuust, stoer en sterk karakter 
te geven dat past bij de Solids. 
Voor de diepte is aansluiting 
gezocht bij de aangrenzende 
panden. Om toch het maxima-
le uit het gebouw te halen ver-
springt de diepte van de nieuw-
bouw drie keer. Om het geheel 
tot een eenheid te smeden 
is gekozen voor een vloeien-
de vorm tussen de drie aparte 
delen. Door over elke verdie-
pingsvloer ook nog eens een 
eenzelfde vloeiende witte hori-
zontale band te laten lopen wordt 
dit nog eens extra benadrukt. 
De drie bovenste nieuwbou ver-

diepingen zweven als het ware 
boven de oudbouw. Hierdoor 
gaan oud en nieuw als één ge-
heel samenwerken binnen het 
complex. De nieuw- en oudbouw 
worden op de eerste verdieping 
van elkaar gescheiden door een 
witte transparante tussenlaag 
die als het ware om de shedda-
ken heen gevouwen is.

Het centrale hof functioneert 
naast zijn ontsluitingsfunctie ook 
als verlengstuk van de aangren-
zende ateliers, Solids en entree. 
Het hof is vrij dicht bebouwd met 
het oog op zijn functie. Het zon-
nige dakterras is ruimer opgezet 
en ingericht om langer prettig 
te kunnen verblijven. De plan-
tenbakken in het hof en op het 
terras hebben precies de juiste 
hoogte om ook als zitmeubilair 
gebruikt te kunnen worden.
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Op de eerste verdieping is goed 
te zien hoe de nieuwbouw de 
oude bebouwing omarmt. Nieuw 
en oud zijn in één geheel ont-
werpen en functioneren samen 
in het hernieuwde complex. De 
oude sheddaken aan de rech-
terzijde worden weer gebruikt 
als ateliers en werkplaatsen 
voor de oude gebruikers van 
de vrijplaats. De over gebleven 
sheddaken in het midden van 
het complex zullen de centrale 
entree vormen van de Solids. 
Op deze manier worden oud en 
nieuw in elkaar verweven met 
een gezamenlijke functie. Naast 
de entree bevindt zich onder de 
sheddaken ook een gezamenlijk 
woonkamer. Hier kan men elkaar 
ontmoeten en samen lunchen in 
de pauze. Deze openbare ruim-

te versterkt de levendigheid in 
het pand.
De eerste verdieping van de 
Solids is niet toegankelijk via 
de trappenhuizen of vanaf het 
dakterras. De eerste en twee-
de verdieping worden namelijk 
altijd samen verhuurd waarbij 
de ingang op de tweede verdie-
ping ligt. Door middel van een 
eigen trap binnen de Solid kan 
men de onderliggende vloer be-
reiken. Omdat er binnen deze 
Solids een vide ontworpen is, 
hoeft er geen extra trapgat ge-
maakt te worden. Deze Solids 
zijn met name erg geschikt 
voor het combineren van wo-
nen en werken. Men kan op één 
van de twee verdiepingen een 
werkplaats inrichten en op de 
andere een woning. Zo kan de 

gebruiker zijn werken en privé 
gescheiden houden en zakelijke 
klanten ontvangen zonder dat 
deze in het privé-gedeelte van 
de woning komen. Op de eerste 
verdieping bevindt zich tevens 
het dakterras die te bereiken is 
via het hof. Omdat het hof het 
grootste gedeelte van de dag in 
de schaduw ligt is het dakterras 
een aangename plek om langer 
te verblijven en te ontspannen. 
Het terras ligt tussen het groen-
dak en kijkt uit over het hof en 
de sheddaken. De gebruikers 
van de vrijplaats hebben hier-
mee ook een beetje hun oude 
plekje op het dak van de drukke-
rij terug gekregen. Het groendak 
geeft rust en dit is weer geheel 
in lijn met de duurzaamheid die 
de gebruikers ambiëren.  



96 97

In deze impressie is de sfeer te 
proeven binnen het nieuwe com-
plex. Nieuw en oud gaan hier 
samen op deze unieke plek in 
Amsterdam. Op de voorgrond is 
het dakterras te zien dat is om-
geven door het groendak. Duur-
zaamheid en met zorg omgaan 
met je leefomgeving zijn belang-
rijke waarden voor vrijplaatsge-
bruikers en (ex-)krakers. 

Door middel van hergebruik van 
de oude sheddaken is er een 
stukje geschiedenis en karakter 
op deze plaats behouden geble-
ven. Daarnaast draagt de oude 
bebouwing bij aan het klimaat 
dat ik voor ogen heb binnen 
dit complex. Zowel in de oude 
vrijplaats als binnen de Solids is 
samenwerken en leven een be-

langrijk aspect. Elkaar helpen bij 
het inrichten en verbouwen van 
de Solid om ‘s avonds samen 
met de andere bewoners een 
biertje te drinken in de gemeen-
schappelijke woonkamer of het 
dakterras. De sociale cohesie 
is bijna een vanzelfsprekend-
heid die meegenomen is uit de 
oude vrijplaats. Deze eenheid 
en samenhang is ook gepro-
beerd door te zetten in de gevel. 
Door de verticale houten stijlen 
valt elke vorm van individualiteit 
achter de vliesgevel weg. Van 
buitenaf zijn niet de diversiteit 
aan gebruikers te zien. Gordijn-
tjes, bureaus, fi tnessapparaten 
enz. zijn hierdoor niet waar te 
nemen in het gevelaanzicht en 
dit geeft eenheid en rust in het 
beeld vanuit het hof.
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In deze impressie is onder an-
dere de relatie te zien tussen 
het hof en de Van Ostadestraat. 
Door de grote ingang naar het 
hof zijn de oude scheddaken 
van de voormalig drukkerij zicht-
baar voor voorbijgangers waar-
mee een stukje geschiedenis 
in De Pijp bewaard is gebleven 
en (wederom) is hernieuwd. De 
centrale entree en woonkamer 
zijn huiselijk ingericht voor een 
gevoel van kleinschaligheid en 
saamhorigheid. Een plek waar 
iedere gebruiker van de Solids 
en vrijplaats zich thuis kan voe-
len. De lift en trap zijn alleen te 
bereiken door de woonkamer 
wat de levendigheid onder de 
karakteristieke sheddaken zal 
bevorderen door de spontane 
ontmoetingen die plaats vinden. 
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Natuurlijk weet je van te voren 
nooit aan wie de Solids ver-
huurd gaan worden en hoe 
groot de units zullen zijn.  Om 
toch een idee te krijgen hoe de 
Solids gaan functioneren en de 
plattegronden ingedeeld kunnen 
worden, heb ik een test-invul-
ling gemaakt. Daarnaast komt 
zo de levendigheid in het com-
plex beter tot uitdrukking. Een 

appartement, poolcentrum en 
een kantoor hebben een ge-
deelte van de eerste verdieping 
gehuurd. Binnen elke unit is een 
spiltrap te zien die de ontsluiting 
vormt naar de bovenliggende 
verdieping. De aansluiting op 
het centrale trappenhuis vindt 
namelijk uitsluitend via de twee-
de verdieping plaats. De woning  
heeft op de bovenliggende ver-
dieping een werkplek gecreëerd 
waardoor het werk en privé ge-
scheiden kan blijven. Zakelijke 
bezoekers hoeven niet door de 
woonkamer om bij de werkplek 
te komen. Op de onderste ver-
dieping hebben zij een ruime 
woonkamer onder de vide en 
twee slaapkamers aan de hof-
zijde. Het Poolcentrum heeft zijn 
entree, bar en toiletten op de 

tweede verdieping. Bezoekers 
die komen poolen melden zich 
bij de ingang waarna ze kunnen 
afdalen naar de pooltafels op de 
eerste verdieping. Na het poolen 
kan men boven op de vide nog 
een drankje drinken met uitzicht 
op de pooltafels beneden. Het 
kantoor heeft zijn receptie, kan-
tine en toiletten op de bovenste 
laag en het echte werkgedeelte 
op de onderste. Op deze ma-
nier kan men bijvoorbeeld ook 
binnen het ‘werkklimaat’ onder-
scheid maken tussen ruimtes 
waar echt gewerkt wordt en 
ruimtes die hier dienend aan 
zijn. 
Nogmaals, de indeling is vol-
ledig subjectief maar geeft wel 
goed de vele mogelijkheden 
weer van de Solids. 
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De derde en vierde verdieping 
zijn identiek en hebben het 
grootste verhuurbaar oppervlak 
(790 m2).  Deze verdiepingen 

zweven als het ware boven de 
oude bebouwing en het hof. De 
grote vrije indeelbaarheid is hier 
goed te zien in de nog lege plat-
tegrond. Rondom de trappenhui-
zen kunnen de Solids verhuurt 
gaan worden in verschillende 
groottes. Het kan zelfs voorko-
men dat het verhuurde opper-
vlak zo groot is  dat het grenst 
aan beide ontsluitingswegen. 
Mocht er een bedrijf of woning 
leeg komen te staan, dan kan 
deze weer verhuurd worden aan 
een nieuwe huurder of aan een 
aangrenzende Solid die zijn op-
pervlakte graag wil uitbreiden. 
Daarbij kan de Solid vervolgens 
ook weer opgedeeld worden in 
kleinere units. De kleinst moge-
lijk afmeting is vijf strekkende 
meter.
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Twee appartementen, twee stu-
dentenwoningen, een studio, 
een fi tnesscentrum, poolcen-
trum en een kantoor hebben hun 
intrede genomen in de test-in-
vulling op de vierde verdieping. 
Allemaal zeer verschillende 
gebruikers die samen gaan wo-
nen en werken op één vloer. 
Aan de rechterzijde hebben de 
woningen en het kantoor direct 
aansluiting op het trappenhuis. 
Aan de linkerzijde is er een 
kleine corridor gemaakt om de  
studio, studentenwoning en fi t-
nesscentrum te ontsluiten. Een 
voorwaarde is dat alle gebrui-
kers aan een gevel grenzen en 
het kantoor heeft zelfs aan twee 
zijdes daglicht. De test-invulling 
op de vierde verdieping is ook te 

zien in Bijlage 1 en 2. In deze 
bijlage is een installatieschema 
te zien die in hoofdstuk 6 nader 
wordt toegelicht. In het installa-
tieschema is heel gedetailleerd 
uitgetekend dat de testinvulling 
altijd minimaal één aansluiting 
heeft op de benodigde installa-
ties.

De studio in het midden aan de 
hofzijde maakt gebruik van een 
zelf ontworpen kubus met daar-
in een keuken, badkamer en op-
slagruimte. Deze kubus kan di-
rect in de lege ruimte geplaatst 
worden en aangesloten worden 
op één van de aansluitpunten 
voor de installaties. Hierdoor 
hoeft er minimaal verbouwd te 
worden en kan men er direct 
gaan wonen.  



106 1071010101010101001000666666666

Aan de straatzijde bevindt zich 
de ingang naar het hof en daar-
mee dus ook de ingang naar 
de Solids. Voor mij was het van 
belang dat deze ingang ruim 
en uitnodigend is voor de da-
gelijkse gebruikers maar ook 
herkenbaar en goed toeganke-
lijk voor bezoekers. Daarnaast 
moet deze ingang de culture-
le waarde van de oude gevel 
vervangen. Het moet duidelijk 
zijn voor voorbijgangers dat de 
oude vrijplaats zich nog altijd 
huisvest achter de nieuwbouw-
gevel. De ingang wordt daarom 
gemarkeerd door een glazen 
tussenstuk als uitzondering in 
de bakstenen gevel. Tevens is 
de doorgang twee verdiepingen 
hoog om het ‘gat’ in de gevel 
extra te accentueren . Hierdoor 

hebben voorbijgangers een rui-
me blik naar binnen waar men 
de oude sheddaken en het hof 
aanschouwt. De oude gevel van 
de vrijplaats mag dan wel ver-
dwenen zijn, op deze manier 
is nog altijd goed te zien dat de 
vrijplaatscultuur zich wel dege-
lijk voortzet achter de nieuw-
bouwgevel. 
De voorzijde van het gebouw 
is het deel dat communiceert 
met zijn omgeving. Deze Solids 
staan niet in een weiland maar 
in de levendige Pijp in Amster-
dam. Binnen de Solids gebeurt 
iets unieks in de plattegronden 
dat de huurders zelf hun woning 
mogen inrichten en verbou-
wen. Hierin kunnen zij geheel 
hun eigen visie en ideeën kwijt. 
Dit principe heb ik ook door 
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willen zetten in de gevel. Door 
middel van schuifpanelen krij-
gen huurders de mogelijkheid 
om een stukje expressie van 
zichzelf in de gevel te leggen. 
Hierdoor kunnen zij laten zien 
wie of wat er achter deze gevel 
woont of werkt. Nieuwe huurders 
krijgen een blanco aluminium 
frame die zij geheel naar eigen 
visie kunnen invullen waarbij 
de bewonerscommissie zal be-
oordelen of dit ontwerp niet te 
radicaal is. De vrijheid van het 
inrichten van je eigen platte-
grond en leefomgeving wordt zo 
doorgezet in de gevel. Tevens 
kunnen gebruikers op deze ma-
nier hun eigen zonwering en 
mate van privacy regelen door 
het schuiven met de panelen en 
de hoeveelheid panelen in de 
gevel. 

De schuifpanelen zijn het veran-
derlijke element in de gevel. Zo-
dra er een nieuwe huurder komt 
zal ook het paneel veranderen. 
Om dit te kunnen accommode-
ren is er een sterk, tijdloos en 
permanent kader nodig dat zich 
voegt in de straat, wijk en stad. 
Het bakstenen metselwerk met 
de witte betonnen lijsten vormen 
het eenduidige kader dat de 
komende tweehonderd jaar zal 
blijven staan. Het bruine met-
selwerk vormt het permanente 
kader voor de gehele gevel en 
voegt zich in de straat. De witte 
kaders vormen als een schilde-
rijlijst een passe-partout  met 
daarbinnen wisselende expres-
sies. Deze veranderlijkheid is 
geheel onbekend en afhankelijk 
van huurders, functies en trends 
in de loop der jaren.  
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Schets gezien van binnenuit een Solid 
op de tweede verdieping met een 
vide. Werk en privé zijn gescheiden.

Schets gezien van binnenuit een 
atelier met de oude sheddaken en 

aansluiting op het nieuwe hof.  
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1 2 3

De openbare ruimte is een be-
langrijk aspect binnen het com-
plex. Het is naast een verblijfs- 
en ontmoetingsruimte ook de 
ontsluitingsroute. Het hof is zo 
ingericht dat deze voornamelijk 
voor de ontsluiting gebruikt zal 
worden. De binnenplaats is na-

melijk vrij dicht bebouwd en bij-
na altijd geheel in de schaduw 
gelegen. De centrale entree is 
daarentegen ingericht met grote 
tafels en veel stoelen waar men 
‘s middags gezamenlijk kan lun-
chen of even kan bijkletsen in 
een binnenklimaat. De derde 

kwaliteitsruimte is het zonnige 
dakterras. Deze is zo ontwor-
pen dat men bij goed weer hier 
langer kan verblijven om in de 
buitenlucht te werken of elkaar 
te ontmoeten. Het terras is om-
geven door het groendak wat 
inspireert tot duurzaamheid.

Het gebouw en de openbare 
ruimte zullen door veel verschil-
lende mensen voor verschillen-
de doeleinden gebruikt gaan 
worden. De diversiteit aan kwali-

teitsruimtes biedt veel mogelijk-
heden om samen te wonen en 
te werken met de mede-gebrui-
kers. Het complex is er voor alle 
bewoners en gebruikers samen 

en het aantal vierkante meters 
dat men huurt blijft niet beperkt 
tot binnen de Solid. Juist de vele 
ruimtes hierbuiten maken dit  ge-
bouw tot een dierbaar complex.  
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De vorm van de houten lamel-
len is bepalend voor de kijk-
hoek. Van binnenuit is er een 
wijds uitzicht mogelijk maar 
van buiten dichtbij wordt het 
zicht naar binnen beperkt.

De afstand tussen de houten stij-
len varieert per verdieping. De 
onderlinge afstand is namelijk be-
palend voor de inkijk van de kijk-
hoek. Hoe hoger de houten latten, 
hoe groter de afstand er tussen.

De grootte van de verticale lamel-
len is verschillend per vloer. Op de 
onderste verdieping zijn de stijlen 
kleiner omdat hier ook de frequen-
tie hoger is. Op de bovenste ver-
dieping groter voor meer uitzicht.

vloer 4

vloer 3

vloer 2

Aan de hofzijde bestaat de overbouwing 
uit drie uitstekende delen. Om deze af-
zonderlijke geveldelen tot één eenheid te 
smeden is er gekozen voor een doorlo-
pende witte band op elke verdieping met 
een vloeiende vorm die eenheid creeërt

C

B

A
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Binnen het gecombineerde complex 
is een verticale gelaagdheid waar 
te nemen. De begane grond met 
de oude sheddaken wordt van de 
nieuwbouw gescheiden door een 
transparant en ‘licht’ tussenstuk.

A

B

C

In de plattegronden van de Solids hebben 
gebruikers de mogelijkheid om hun eigen 
leefomgeving in te richten. Ditzelfde princi-
pe wordt voort gezet in de gevel. Door mid-
del van verschillende gevelpanelen kunnen 
gebruikers hun eigen expressie kiezen.

Het centrale hof heeft als ontmoetings- en verkeersruimte 
een belangrijke functie binnen het complex. De ingang van 
het hof moet ruim en uitnodigend zijn voor de gebruikers. Te-
vens moet deze entree herkenbaar en goed toegankelijk zijn 
voor bezoekers. De ingang wordt daarom gemarkeerd door 
een glazen tussenstuk waarbij de doorgang dubbelhoog is.

De gebruikers en de plattegronden van de Solids zullen 
voortdurend veranderen. Om in het straatbeeld toch een 
eenduidig en tijdloos beeld te creëren moet er een sterk 
en eenduidig permanent kader staan die zich tevens naad-
loos voegt in het huidige straatbeeld. Binnen dit kader is 
ruimte voor verandering en uitdrukking van individualiteit. 
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“Het cascogebouw maakt onder-

deel uit van het publieke domein 

en is dus permanent. De inbouw 

daarentegen behoort tot het individu 

en is veranderlijk. Een grote mate 

van keuzevrijheid en inspraak van 

de gebruiker staan hierbij centraal 
Oscar de Boer

”
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Vanwege het grote accommo-
datievermogen zijn alle verdie-
pingsvloeren vrij indeelbaar. Om 
de fl exibiliteit van de ruimtes zo 
groot mogelijk te maken wordt 

de vloer verdeeld in units. De 
installaties zijn ontworpen op 
de verdeling van de units om de 
aansluitpunten voor iedere ge-
bruiker bereikbaar te maken.

De gevel en kozijnen aan de 
voor- en achterzijde zijn tevens 
gebaseerd op de unitsverdeling. 
Op de grenslijnen van de units 
staat een gesloten gevelelement 
waardoor het mogelijk is om 
een scheidingswand te maken. 
De units zijn weer afgeleid van 
de betonnen kolommenstruc-
tuur. Binnen elk stramien, waar 
de kolommen op zijn gebouwd, 
passen precies drie units. 

Elke unit is 2,5 strekkende me-
ter breed en in totaal zijn er 21 
units per vloer te verhuren. Bin-
nen een stramien zitten precies 

3 units. Een gebruiker moet al-
tijd minimaal 2 units huren, op 
deze manier is er namelijk altijd 
aansluiting op een aansluitpunt 
voor de installaties. Op de vol-
gende bladzijdes en in bijlage 
1 en 2 worden de aansluitingen 
verder uitgewerkt.  De aansluit-
punten bevinden zich om de 5 
meter in het zelfde ritme als de 
units. Een unit kan echter wel in 
de lengte opgedeeld worden en 
door meerdere gebruikers ge-
huurd worden. Bijvoorbeeld één 
huurder aan de voorgevel en 
één aan de achtergevel binnen 
dezelfde unit. Na de verplichte 2 
te huren units kan het huurbare 
oppervlak worden uitgebreid per 
1 unit. Als een gebruiker bijvoor-
beeld 7 units huurt dan heeft hij 
daarmee de beschikbaarheid 
over 3 aansluitpunten.

3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21
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Om een zo groot mogelijke vrije 
indeelbaarheid te creëren is er 
gekozen voor een betonnen ko-
lommenstructuur met twee ker-
nen met elk twee stabiliteitswan-
den. Binnen elke kern bevindt 
zich een lift, een installatieruim-
te en een veiligheidstrappen-

huis met een wokkeltrap. Door 
het toepassen van breedplaat-
vloeren kunnen alle leidingen 
in de vloeren verwerkt worden. 
Door het gebruik van een vast 
stramien ontstaat er een regel-
maat waarbinnen  veel vrijheid 
ontstaat om de ruimte zo fl exi-

bel mogelijk in te richten. Aan de 
hofzijde is de grootste uitkraging 
3,5 meter die ondersteunt wordt 
door gewapende betonnen lig-
gers met een dikte van 600mm 
(zie DD1). Door deze overstek-
ken hoeven er slechts twee ko-
lommen(wit) door de sheddaken
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Bij de fl exibele indelingsmoge-
lijkheden van de Solids hoort 
ook een aangepast installatie-
schema. Van te voren is niet be-
kend welke functie op welke plek 
in het gebouw komt en hoe dit in 
de loop der tijd zal veranderen.
Een studentenwoning heeft 
misschien minder aansluit-
punten nodig dan een fi t-
nesscentrum maar in de 

toekomst kan dit natuurlijk 
ook weer gaan veranderen. 
Doordat de solids verhuurt zul-
len worden per 2 units(5 strek-
kende meter) is er ook altijd een 
aansluitpunt voor de installaties 
te vinden op dit ritme. Door mid-
del van dozen in de vloer vindt 
men dus altijd om de vijf meter 
een punt voor de aansluiting 
van elektriciteit, koud en warm 
water toevoer en voor de afvoer 
naar de riolering. Tevens bevindt 
zich in het plafond ook een ge-
scheiden circuit van mechani-
sche aan- en afvoer van lucht.  

De aanvoer van koud en warm 
water loopt als een ringleiding 
over de gehele vloer met om de 
vijf meter een aftakking. De me-
chanische ventilatie loopt door 

het midden van het complex. In 
verband met het afschot van de 
riolering zijn deze afvoerleidin-
gen maximaal zes meter lang 
met een hoogteverschil van 1 
centimeter per 1 meter. Door dit 
afschot is het niet mogelijk dat 
andere leidingen, behalve de 
relatief dunne waterleidingen, 
de riolering kruisen. Voor de 
verticale afvoer zijn er verschil-
lende punten die gekoppeld zijn 
aan de betonnen kolommen. Via 
de betonnen kernen vindt alle 
aanvoer van leidingen plaats. 
Tenslotte zorgt vloerverwarming 
voor de verwarming van de So-
lids.

In bijlage 1 en 2 is het installa-
tieschema afgedrukt op grotere 
schaal en per onderdeel.
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Op de linkerpagina zijn de af-
zonderlijke installatieonderde-
len nog eens apart afgebeeld. 
Deze zijn ook te vinden op gro-
tere schaal in bijlage 2.

Op de rechterpagina staat het 
mechanica schema van de con-
structie van het gebouw. De 
stabiliteit en stijfheid van het ge-
bouw wordt bereikt door een ko-
lommenstructuur in combinatie 
met twee dwarsgeplaatste  
stabiliteitswanden in de onslui-
tingskern. 
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Omdat het hele plan gebaseerd 
is op de bewoners en gebruikers 
van de vrijplaats is het van groot 
belang dat deze mensen tijdens 
de bouw niet hoeven te verhui-
zen. Verschillende voorbeelden 
in het verleden hebben aange-
toond dat bij een tijdelijke ver-

huizing de meeste gebruikers 
niet meer terug willen keren. In 
dat geval zou de basis van het 
plan dus wegvallen en is er een 
hoop moeite voor niks gedaan 
om deze mensen hun plekje te-
rug te geven. 

Door een faseringsplan op te 
stellen kunnen de bewoners en 
gebruikers tijdens de bouw blij-
ven zitten in de vrijplaats. Hoog-
uit zouden zij eenmalig moeten 
verhuizen binnen het complex 
maar ze hoeven deze dus niet 
te verlaten. Door in verschillen-
de fases te slopen en nieuw te 
bouwen zal de overlast voor de 
huidige gebruikers beperkt blij-
ven en is er geen risico dat zij 
na een tijdelijke verhuizing niet 
meer terug zullen keren.
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Bijlage 1:installatieschema  

Om de ruimtes in de Solid zo 
fl exibel mogelijk te maken is 
het installatieschema van groot 
belang. In bijlage 1 zijn op pa-
pierformaat A0 en schaal 1:50 
nauwkeurig alle installaties ge-
tekend voor de Solids. De Solids 
zijn verhuurbaar per twee units 
waardoor ook de aansluitpunten 
in dit ritme beschikbaar zijn. 

Nu de tijd is gekomen om terug 
te kijken op het verloop van mijn 
afstudeertraject, kan ik stellen 
dat ik tijdens mijn gehele afstu-
deeronderzoek niet tegen grote 
tegenslagen of problemen ben 
aangelopen. Natuurlijk zou je 
achteraf dingen anders willen 
doen maar het afstuderen heeft 
uiteindelijk een mooi resultaat 
opgeleverd. Mijn afstudeerpro-
ject kan gezien worden als een 
poging om op een andere, ver-
frissende wijze te kijken naar 
nieuwe woonwerkconcepten 
in de bestaande stad. Ik vond 
het hierbij belangrijk om een 
zo compleet en integraal mo-
gelijk afstudeerwerk te maken 
met een persoonlijk tintje. Deze 
unieke locatie in Amsterdam 
verdiende dan ook een oplos-
sing met een uniek ontwerp en 
(hernieuwd) woonwerkconcept. 

Als ik terug kijk op het afgelo-
pen jaar zie ik dat ook ikzelf een 
ontwikkeling heb doorgemaakt. 
Daar waar ik in het begin  van 
het project nog de vrijplaats in 
De Pijp wilde slopen, is het uit-
eindelijk de grote inspiratiebron 
voor zowel het ontwerpproject 
als de scriptie geweest. Door 
onbevooroordeeld situaties en 
mensen te benaderen kon ik tot 
verrassende resultaten en in-
zichten komen.   

Tijdens mijn afstudeerperiode 
heb ik van verschillende perso-
nen steun, hulp en advies ge-
kregen. Allereerst wil ik graag 
mijn begeleiders, Gijs, Marieke, 
Machiel en Marc bedanken voor 
hun prettige wijze van begelei-
den. Vier heel verschillende be-
geleiders die allen op hun eigen 

manier mij verder hebben gehol-
pen tijdens dit afstudeerproject. 
Op de moeizame momenten 
konden zij mij helpen om nieuwe 
inzichten te krijgen in de situatie 
om mee aan het werk te gaan. 
Daarnaast wil ik de mensen van 
Ostade233 bedanken voor hun 
tijd, medewerking en gastvrij-
heid, alsmede de informatie die 
ik van hen gekregen heb. Ook 
wil ik graag mijn vriendin Aafke 
bedanken voor zowel haar per-
soonlijke steun als haar tijd en 
energie in het nakijken van mijn 
scriptie. Afstuderen doe je im-
mers niet alleen en mijn afstu-
deerresultaat is dan ook mede 
te danken aan mijn familie en 
vrienden. Daarom wil ik tenslotte 
ook graag mijn ouders bedan-
ken. Zij hebben mij altijd ge-
steund en het mogelijk gemaakt 
om te kunnen studeren.  

Bijlage 2: onderdelen

In bijlage 2 zijn alle installatie-
onderdelen van het installatie-
schema van bijlage 1, nog eens 
afzonderlijk getekend. Mechani-
sche ventilatie, waterleidingen, 
electra, riolering, inbouw en 
constructie zijn los van elkaar 
getekend in aparte schema’s 
voor een beter overzicht. 
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