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Voorwoord

Dit boek laat een beknopt overzicht zien van hetgeen wat ik heb gepresenteerd 
tijdens de begeleidingen van mijn afstudeerproject. Deze vele verschillende 
vormen van presentaties hebben ervoor gezorgd dat het uiteindelijke ontwerp zo 
geworden is als in het ontwerp boek is weergegeven. 

Met dit boek worden verschillende ontwerpkeuzes toegelicht of wordt een aanzet 
gegeven tot het uiteindelijke resultaat. Maar het laat vooral zien met welke 
middelen ik geprobeerd heb mijn project vorm te geven en te presenteren. 

Het procesboek wat bij de presentatie aanwezig zal zijn is nog uitgebreid met 
originele schetsen en tekeningen die niet gescand konden worden. 
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De Dapperbuurt ligt ten 
oosten van Amsterdam en 
is voor het eerst vastgelegd 
in het uitbreidingsplan 
voor Amsterdam van J. 
Kalff (1875). Net daarvoor 
was al begonnen met de 
aanleg van het noordelijke 
gedeelte van de buurt. De 
Dapperbuurt was bestemd 
voor de ‘beter gesitueerde’ 
in de samenleving, dit is 
terug te zien aan het brede 
straatprofiel (25m) en de 
rijkversierde panden. 
Door verschillende redenen 
is later besloten om het 
zuidelijke gedeelte van 
de buurt in te richten met 
drie straten in plaats van 
twee, wat resulteerde in een 
smaller straatprofiel (15m). 
De stadsvernieuwing uit 
de jaren ’70 en ’80 heeft de 
Dapperbuurt vooral in het 
noord – oost gedeelte sterk 
gekenmerkt. In dat deel heeft 
Hans Borkent ook zijn ideeën 
voor een openbare route 
en ingerichte binnentuinen 
gerealiseerd. 

Locatie

Wijtenbachstraat

Wijtenbachstraat
1ste van SwindenstraatCommelinstraat

Reinwardtstraat

1ste van Swindenstraat

15 meter

25 meter

Reinwardtstraat (15 meter) Commelinstraat (25 meter)

Drie straten in het zuidelijke gedeelte 15m.Plan Kalff, alle straten 25m.Plan J. Kalf (1876)

Historie
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stadsvernieuwing in de Dapperbuurt

Roomtuintjes architect Dunnebier (1974)

Wagenaarstraat architect Hans 
Borkent (1977)

1977_ 2013_

Gerealiseerde route en openbare binnentuinen door 
Hans Borkent

Afgesloten doorgangen
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Een analyse naar de 
locatie laat zien wat er 
aanwezig is en met welke 
belendingen ik rekening 
moet houden. Het kavel waar 
ik mijn afstudeerproject heb 
gerealiseerd is 1200 m2 
is in oppervlakte, met een 
overloop naar de ruimte 
tussen de bouwblokken. 
Daarnaast zijn de belendende 
gevels bepalend voor de 
aansluiting en eenheid in het 
gevelbeeld.  

Locatie

Aanwezig
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Te bebouwen 
kavel 
= 1200 m2

35000

Pontanusschool

Commelinschool

35000
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Om een eerste indruk te 
krijgen van de mogelijkheden 
op de locatie heb ik een 
zonnestudie gedaan. 
Deze geeft een goed 
overzicht over de invloed 
van de bouwhoogtes op de 
lichtinval in het bouwblok. 
Daarnaast heb ik met 
massastudies gekeken 
naar de mogelijkheden met 
betrekking tot de vormentaal 
en hoeveel programma 
haalbaar is op deze locatie. 

Locatie

8:00 uur 16:00 uur 12:00 uur 18:00 uur 

Mogelijkheden
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De volumes zijn ontstaan 
vanuit de verschillende 
doelgroepen en gebruikers. 
De meer publieke functies 
worden daarbij langs de 
doorgaande route geplaatst 
en de meer privé functies 
liggen verder weg, of hoger 
in het gebouw. Zo ontstaan 
er verschillende niveaus die 
in elkaar overlopen. 

parkeergarage

verhoogd plein

begane grond

verhoogde route

1ste verdieping

2de verdieping

Vormstudie

Concept Ideeën

meer prive 
functies

meer publieke 
functies

routing door het 
gebouw

verrassing in de 
routing

functies op elkaar 
betrekken

functies omsluiten 
de tussenruimte
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sportzaal sportzaal
kapper

workshop

bijeen
komst

restaurant
kantine
restaurant

cafe

fysio

kleed-
ruimte

dans / feest / 
vergader ruimte

buurt terras

terras

ouderen / 
jongeren 
huiskamer

huiswerk
begelei-
ding

wc
wc

was-
ruimte was-

ruimte

moskee 
man

moskee 
vrouw

meisjes
internaat

keuken keuken

Begane grond 1ste verdieping

2de verdieping dakverdieping
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doorgang

tussenruimte

zuid gevel

zuid gevel

noord gevel

noord gevel

Nadat het plan concreter 
is geworden heb ik het 
verder vormgeven in een 
1:200 maquette. Deze 
vormstudie heeft ervoor 
gezorgd dat de volumes 
één geheel werden, zodat 
het geen losse programma 
onderdelen meer waren. 
Het realiseren van een totaal 
beeld wordt duidelijker in 
de andere maquette, daar 
zijn de strakke straatwand 
en de eenheid in vorm goed 
zichtbaar. 

Vormstudie

Maquette studie
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Om het gebouw tot één 
geheel te maken ben ik 
verder gegaan met het 
schetsen van de gevels. 
Door deze gevels steeds 
verder te reduceren tot het 
absolute minimum is er een 
sterk en abstract geheel 
ontstaan. Het volume binnen 
het bouwblok is vanuit erg 
chaotisch, naar een eenheid 
gevormd. Dit is ook het geval 
voor de straatgevels, door 
de volumes in dezelfde lijn te 
plaatsen en een band om de 
gevel te ontwerpen ontstaat 
er een sterk geheel.  

Straat en binnengevel studie

Vormstudie
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Programma_ Bruto vloeroppervlak: +/- 16500 m2

begane grond
0

eerste verdieping
+ 6000

tweede verdieping
+ 12000

Begane grond

2de verdieping

3de verdieping

Begane grond

2de verdieping

3de verdieping

Begane grond

2de verdieping

3de verdieping

sportzaal

plein
+ 1m

0 = peil

kleedruimte

fitness/
workshops

dans/ muziek 
ruimte

huiskamer
-ouderen
-jongeren

cafe/
restaurant

cafe/
kantine

keuken

fysiotherapie

kapper/
pedicure wasruimte

moskee

wasruimte
moskee

huiswerk/
workshop

moskee

meisjes 
internaat

BSO 

moskee
(vrouwen)

speel-
o-theek

Het vormgeven van de 
maquettes heeft ervoor 
gezorgd dat de afmetingen 
van het ontwerp veranderd 
zijn. Dit heeft ook gevolgen 
voor het positioneren 
van de verschillende 
programmaonderdelen. Het 
vlekkenplan laat daarom een 
nieuwe voorlopige indeling 
zien. 
Een grove schatting van het 
benodigde aantal vierkante 
meters komt hierbij uit op 
16500m2

Vormstudie

Vlekkenplan
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keuken

fitness/
workshops

fysiotherapie cafe/
restaurant

langs doorsnede (A-A’)

dwars doorsnede (B-B’)

A

B

B’

A’

Begane grond
2de verdieping

3de verdieping

kapper

work-
shop

huiskamer

wasruimte
cafe

restaurant

kantine
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Dwars doorsnede
1

restaurant

huiskamer

workshop

kapper
wasruimte
man

huiswerk-
begeleiding

bijeenkomst vrouw

restaurant

parkeergarage

2 3

7
6

5 4 3 2

7

6

5
4

3
2

1

Langsdoorsnede

De grote diversiteit aan 
functies en ruimtes in het 
ontwerp zijn moeilijk allemaal 
met één beeld te presenteren. 
In deze doorsnede ‘film’ heb 
ik toch geprobeerd dat te 
realiseren. Door het gebouw 
in beide richtingen op zeven 
plaatsen door te snijden 
ontstaat er een overzicht 
van alle ruimtes en tussen 
gebieden. 

Vormstudie

Doorsnede ‘film’

restaurant / kantine

restaurant

sportzaal cafe
restaurant

restaurant

fitness

opslag
sportzaal

kleedruimte

restaurant

restaurant

kantine

keuken
fysiotherapie

fitnessruimte 
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4 5 6 7

restaurant / kantine

restaurant

workshop

kapper

huiskamer

kapper

workshopfitness
fitness

fysio
therapie

kleedruimtes

workshop
fitness

fysiotherapie sportzaal

parkeergarage

sportzaal
sportzaal

huiskamer

was-
ruimte

was-
ruimtewc

wc

huiswerk

dans- / vergaderruimte

huiswerk

workshop

parkeren

moskee
man

moskee
vrouw

kapper/
pedicure

dans/ vergader
ruimte

sportzaalsportzaal

parkeren

bijeenkomst- 
wasruimte
vrouw

dans- / vergaderruimte
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Het programma is 
opgebouwd rondom 
de centrale route. Deze 
openbare route is verbind 
alle functies met elkaar en is 
tevens het centrale element 
in het gebouw. 
Net als bij de doorsnede 
‘film’ heb ik ook via een 
horizontale doorsnede 
geprobeerd de verschillende 
functies en overgangen weer 
te geven. Op de exploded 
view is daardoor goed te 
zien waar welke functies zich 
bevinden. 

Rondom de centrale route

Programma

Openbare plein 
met de route
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Aanwezige programma van 
boven naar beneden:

ouderen / jongeren huiskamer

huiswerkbegeleiding

dansstudio

workshop
toilet vrouw
wasruimte vrouw
(moskee vrouw)
(meisjes internaat)

(moskee man)
toilet man
wasruimte man
kapper / pedicure

restaurant
cafe
(keuken)

sportzaal
fysiotherapie
fitnesscentrum

parkeerkelder
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2de verdieping
+12000

tussen verdieping
+9000

1ste verdieping
+6000

begane grond
plein = +1000

parkeerkelder -2000

De positie en indeling 
van de verschillende 
programma onderdelen 
is van groot belang op de 
uiteindelijke werking van het 
totale plan. Deze indeling 
heb ik weergegeven door 
de plattegronden aan de 
exploded view te koppelen, 
daardoor is in één beeld 
het gehele programma te 
overzien. Na verschillende 
studies op de plattegronden 
en doorsnedes worden de 
verschillende functies op 
elkaar betrokken, maar zijn 
ze toch zelfstandig. 

Inrichting

Programma
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horizontale doorsnede + 5000

2e verdieping +12000 tussen verdieping +10000 1ste verdieping +6000 begane grond = 0 kelder - 2000

horizontale doorsnede + 8000 horizontale doorsnede + 11500 23



Om een goed overzicht te 
krijgen van het totaal beeld 
van het ontwerp heb ik 
het gebouw in een 1:100 
maquette opgezet. Deze 
maquette liet duidelijk zien 
waar nog aan gewerkt moest 
worden en welke onderdelen 
goed op elkaar aansloten. 
Zo sloot het ontwerp onder 
andere nog niet goed aan 
op het voormalig buurthuis 
de Werf. Ook heb ik in 
deze maquette een eerste 
aanzet kunnen gegeven tot 
de indeling van de gevels 
en verhoudingen tussen de 
volumes. 
 

Studie maquette 1:100

Voorlopig Ontwerp
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Na het maken van de 1:100 
maquette heb ik de laatste 
aanpassingen gedaan 
aan het volume van het 
gebouw, vooral gericht 
op de aansluiting met de 
voormalige schoolpanden. 
Daarna heb ik het gebouw 
zonder zijn materialen 
en gevelopeningen in de 
context geplaatst. Hierbij is 
te zien dat het goed aansluit 
op zijn omgeving. Daarnaast 
zorgt de eenheid en vorm 
voor een totaalbeeld en 
is het gevoel van de vele 
verschillende afzonderlijke 
functies verdwenen. 

Het volume in zijn context

Voorlopig Ontwerp
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Nadat het gebouw is 
vormgegeven en het 
programma er naadloos 
was ingepast ben ik 
verder gegaan met de 
materialisering van het 
ontwerp. Om het concept 
te versterken is een groot 
contrast tussen de binnen 
en buitenwereld van belang, 
dit heb ik gerealiseerd door 
verschillende materialen toe 
te passen. Voor keuze van 
de juiste materialen en de 
kleuren heb ik verschillende 
studies gedaan.

Materiaal studie

Voorlopig Ontwerp

1. Bakstenen basis, met de in hout beklede  
    hangende en liggende dozen. 

2. Contrast tussen de bakstenen straatgevel en de  
    betonnen binnenwereld met de in hout beklede dozen. 
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3. Contrast tussen de verschillende kleuren baksteen, met         
    de binnenin hangende houten dozen

4. Uiteindelijke materiaalkeuze voor de 
binnenwereld; houten bekleding met betonnen 
openbare route 29
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