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Voorwoord

Voor	  u	  ligt	  het	  ontwerpboek	  van	  mijn	  afstudeerproject	  aan	  de	  Technische	  Universiteit	  

Eindhoven.	  

Het	  project	  bestaat	  uit	  een	  ontwerpboek 	  en	  een	  procesboek.	  Het	  procesboek	  

Ontmoeting en verbinding de jaren ’70 en nu, ‘Een plek van en voor de 
Dapperbuurt te Amsterdam’.

binnentuinen	  en	  het	  sluiten	  van	  het	  buurthuis	  geen	  eigen	  plek	  meer.	  Daarom	  heb	  ik	  de	  ruimte	  
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De Dapperbuurt heeft naast 
de drukke Dappermarkt geen 
ingerichte openbare ruimte of 
plek waar de bewoners 
samen kunnen komen. De 
bewoners en gebruikers van 
de buurt hebben daardoor 
weinig mogelijkheden tot het 
ontmoeten van elkaar of 
andere doelgroepen. In 
navolging van de ideeën van 
architect Hans Borkent heb ik 
een plek voor de Dapperbuurt 
gerealiseerd. 
Een plek die ervoor zorgt dat 
de verschillende doelgroepen 
in de buurt elkaar 
tegenkomen, maar worden 
verplicht om deel te nemen 
aan de activiteiten. Deze plek 
moet worden ontdekt en 
heeft een geborgen maar 
openbaar karakter. 

Opgave
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De Dapperbuurt in 
Amsterdam Oost
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De ontmoeting was een 
belangrijk thema in de 
stadsvernieuwingsperiode. Dit 
is ook terug te zien in de 
Dapperbuurt waar architect 
Hans Borkent meerdere 
bouwblokken heeft 
gerealiseerd. Borkent had de 
visie om via de binnentuinen 
de buurt te verbinden. Zo 
ontstonden er vele openbare 
plekken waar men elkaar kon 
ontmoeten. 
Door de verspringende 
rooilijnen die Borkent 
introduceerde ontstonden er 
pleintjes in de straten. Deze 
pleintjes werden doormiddel 
van kleine doorgangen 
gekoppeld aan de openbare 
binnentuinen. Zo ontstond er 
een route door een gedeelte 
van de buurt.  
 De doorgangen naar 
de binnentuinen werden echter 
snel na de oplevering van de 
bouwblokken afgesloten, 
waardoor de route door de 
openbare ruimte werd 
onderbroken. 

Aanleiding

onderbroken route door de 
afgesloten doorgangen

bron: beeldbank. 
Amsterdam.nl

ontmoeting en interactie zoals 
Hans Borkent deze bedoeld 
had.

1975

2013
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afgesloten doorgangen in de 
bouwblokken

rustplekken en routes in de ingerichte 
binnentuinen 

bron: beeldbank. 
Amsterdam.nl

bron: beeldbank. 
Amsterdam.nl
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Tegen de tijd dat het 
stadsvernieuwingsproces in 
het noorden van de buurt 
was afgerond, was het 
zuidelijke gedeelte aan de 
beurt. 
De  afdeling stadsontwikkeling 
van de gemeente 
presenteerde een plan 
waarbij alles gesloopt zou 
moeten worden. Op deze 
manier konden er grote 
openbare ruimten en groen 
voor in de plaats komen. De 
bewoners van de buurt waren 
het hier niet mee eens en 
kwamen met een plan voor 
het behoud van de bestaande 
structuur. Gaten in de 
bouwblokken moesten 
zorgen voor lichtinval en een 
route door de openbare 
ruimte. Het buurtplan werd 
goedgekeurd, waardoor de 
twee 19e-eeuwse 
schoolpanden gespaard 
bleven. Alleen de doorgangen 
en openbare ruimte werden 
niet uitgevoerd zoals was 
gepland. 

Locatie

Zuidelijke Dapperbuurt
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plan stadsontwikkeling (1977)

buurtplan (1977)project locatie 
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Ingebouwd tussen de 
stadsvernieuwingsblokken 
staan twee 19e-eeuwse 
schoolpanden, zij hebben de 
stadsvernieuwing ‘overleeft’. 
Ze vallen vooral op doordat 
de omliggende bebouwing en 
openbare ruimte totaal geen 
waarde hecht aan deze oude 
panden.
Daarnaast is ook hier de 
openbare route, voortkomend 
uit het buurtplan, afgesloten 
met een hek en schutting. 
Daardoor is er geen 
connectie meer met de 
andere straat. Deze 
combinatie van factoren 
heeft mijn aandacht 
getrokken waardoor ik grote 
potentie zag in deze locatie 
voor mijn project. 

Locatie

Potentie

bron: beeldbank. 
Amsterdam.nl
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Islamitische 
bijeenkomstfunctie openbare ruimte

Voormalig buurthuis
‘De Werf’ 

Stadsvernieuwingsblok 
architect Roos 1983
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Pontanusschool

Locatie

pontanusschool

speeltuin

Eén van de oude 
schoolpanden huisvest 
tegenwoordig een Islamitisch 
centrum met moskee. En het 
andere heeft tot 2010 dienst 
gedaan als buurthuis voor de 
Dapperbuurt en staat nu 
leeg. Het gat wat om redenen 
van lichtinval tijdens de 
stadsvernieuwing in het 
bouwblok is gemaakt was tot 
2010 ingericht als 
kinderboerderij en is 
tegenwoordig voorzien van 
een speelplaats. 
Daarnaast is het idee om de 
rooilijn te laten verspringen 
zoals Hans Borkent in het 
noorden van de buurt heeft 
gedaan ook hier geprobeerd 
door architect de Koning 
(1980). Dit levert echter een 
vreemde situatie op, doordat 
het blok niet aansluit op het 
voormalig buurthuis en geen 
plein creëert in de straat. 
Daarom zal het gesloopt 
worden. te slopen

Toelichting
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de ‘werf’

1200 m2

de ‘Werf’

woningblok (de Koning)
slopen

pontanusschool

Pieter Nieuwlandstraat

P
on

ta
nu

ss
tr

aa
t

Tweede van Swindenstraat
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Een gebouw dat zorgt voor 
ontmoeting en verbinding in 
de Dapperbuurt. 
Diverse functies omsluiten 
een openbare route door het 
bouwblok, met als rustpunt 
de binnentuin. De openbare 
ruimte zal vanaf de straat 
doorgetrokken worden tot in 
het gebouw, waar een 
verhoogd plein de meer open 
en actievere functies ontsluit. 
Daarbij worden de hoger 
gelegen en meer besloten 
functies verbonden en 
ontsloten door een openbare 
route. 
De plek voor de buurt in de 
tussenruimte presenteert 
zich als een nieuwe wereld 
aan de buurt. De gebruiker 
krijgt het gevoel dat hij het 
‘hart’ van de buurt is 
binnengelopen. Het ontwerp 
gaat dus verder dan een 
gebouw alleen en zorgt 
daarmee voor een levendige 
en verassende binnenwereld.  

Concept

14



parkeren

binnentuin

plein

meer actieve / 
open functies

openbare route

meer besloten 
functies
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Concept

De Dapperbuurt mist zeker 
nadat het buurthuis is 
gesloten een plek voor de 
buurtbewoners. Ondanks dat 
er in de buurt vele 
verschillende activiteiten 
plaatsvinden zijn deze vrijwel 
onzichtbaar wanneer je door 
de buurt loopt. Daarnaast 
vinden deze activiteiten vaak 
plaats in ruimtes die daarvoor 
niet bestemd zijn. 
Door het bundelen van een 
aantal kern activiteiten 
komen de verschillende 
doelgroepen (bewoners en 
gebruikers) elkaar eerder 
tegen.  Daardoor krijgen 
deze functies een plek die 
ontworpen is voor een 
bepaalde activiteit. 

*jongeren

ouderen

Islamitisch centrum

kinderen

Dappermarkt bezoekers

programma
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Verbinden van het programma en de buurt
verschillende ‘parochies’ op elkaar betrekken in een 

‘gemeenschappelijk goed’

multimedia

huiswerkbegeleiding

kapper

restaurant/
cafe

workshops

moskee

huisarts 

BSO
speel-o-theek

jongeren

ouderen islamieten

muziek/ dans
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Concept

Het concept wordt versterkt 
door de diverse functies en 
activiteiten die er 
plaatsvinden. Door het op 
elkaar betrekken van deze 
verschillende functies 
ontstaat er automatisch een 
overloop gebied waar 
verschillende gebruikers 
elkaar kunnen ontmoeten. 
Daarnaast worden de 
bestaande schoolpanden 
ook qua functies gekoppeld 
aan het nieuwe ontwerp. Zo 
worden de wasruimtes en 
bijeenkomst ruimtes voor de 
moskee in het nieuwe 
gebouw geplaatst. En de 
keuken van het restaurant en 
café komt in het voormalig 
buurthuis de Werf.  

programma invulling
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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

parkeerkelder

impressie van de verschillende 
activiteiten en functies in het gebouw 19



Concept

Het ontwerp bestaat uit een 
aantal basisonderdelen.
Het plein dat de openbare 
ruimte door het gebouw laat 
lopen, vloeit voort in de 
binnentuin en de routing door 
het gebouw. Met als omhulsel 
het gebouw dat zich voegt in 
zijn context en onderdak 
biedt aan de vele 
verschillende functies voor 
de buurt. 

principe
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de Dapperbuurt

het gebouw met zijn 
diverse functies

binnenplein

openbare route

binnentuin

21



parkeerkelder

- 2000

park
eerg

arag
e

De parkeerkelder ligt half 
verdiept (- 2000) onder het 
maaiveld en biedt plaats aan 
23 auto’s. De sportzaal van 
14 x 22 meter ligt gelijk aan 
het maaiveld en daarmee 
2000 mm hoger dan de 
keldervloer. 

Plattegronden

Kelder - 2000

22



parkeerkelder

Noord

schaal 1:500 23



plein
+ 1000 

trottoire

= maaiveld

Plattegronden

De entrees van de functies 
op de begane grond liggen 
aan het binnenplein. Een 
aantal van deze functies is 
commercieel, waardoor op 
het plein ontmoetingen 
tussen verschillende 
doelgroepen kunnen 
ontstaan.
Door alle sport gerelateerde 
functies bij elkaar te plaatsen 
ontstaat er een centraal punt. 
Op dat punt komen zowel de 
entree van de fysiotherapie 
als die van de sporthal en 
kleedkamers bijeen. Ook ligt 
hier de trap naar de 

in de sportzaal kunnen 
daarnaast ook vanaf het plein 
worden bekeken. 
 Verder bevinden 
zich de wasruimte en toiletten 
voor mannen aan het plein. 
Daardoor zijn de activiteiten 
rond de moskee zichtbaar en 
aan het binnenplein 
gekoppeld. 

Begane grond + 1000
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sportzaal
fysiotherapie
restaurant
cafe
keuken
kapper / pedicure
toilet man
wasruimte man
moskee man
speel-O-theek

Noord

schaal 1:500

openbare ruimte
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route
+ 6000

meisjes internaat

Plattegronden

Wanneer je op het 
binnenplein de grote trap 
naar boven neemt kom je 
voor een aantal keuzes te 
staan om je route te 
vervolgen. Dit begint al 
halverwege de grote trap, 
waar een verkorte route naar 

ligt. Daardoor  lijkt de route 
helder maar biedt onderweg 
toch verrassende wendingen.
Door de route te vervolgen 
kun je verschillende trappen 
naar  andere niveaus nemen, 
waaronder ook het openbare 
dakterras. 
Daarnaast zorgt de route 
onder andere voor een 
verbinding tussen het 
vrouwen gedeelte van de 
moskee en het binnenplein. 
Dit wordt ondersteund door 
de toilet- en wasruimte voor 
vrouwen.  En de doorgang 
naar het meisjes internaat in 
de voormalig 
Pontanusschool.

1ste verdieping + 6000
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sportzaal

restaurant
toilet vrouw
workshop
wasruimte vrouw
moskee vrouw
meisjes internaat

openbare route

Noord

schaal 1:500 27



Plattegronden

Op deze verdieping wordt de 
‘verscholen’ ruimte voor 
huiswerkbegeleiding 
zichtbaar. Ondanks dat deze 
ruimte zich niet direct opent 
naar het binnenplein is er 
door verschillende ramen 
toch een interactie met de 
workshopruimte en de 
bijeenkomstruimte voor 
vrouwen gerealiseerd.
Op dit niveau is ook de dans- 
en vergaderruimte 
gesitueerd. Daardoor kan er 
in alle rust geoefend worden 
voor een dansvoorstelling of 
een vergadering worden 
gevoerd.
Op deze plattegrond is naast 
het niet openbare dakterras 
van de dans- en 
vergaderruimte ook het 
openbare dakterras te zien. 
Dit terras ligt het meest 
gunstig ten opzichte van de 
bezonning en geeft een goed 
overzicht over de binnentuin.  

Tussen verdieping + 10000

dakterras

+ 9000

+ 8700

+ 10000

terras

28



huiswerkbegeleiding
dansstudio / vergaderruimte

openbare route

Noord

schaal 1:500 29



Plattegronden

Op dit niveau ligt de ouderen 
en jongeren huiskamer. Deze 
ruimte verzorgt voor beide 
doelgroepen een eigen plek 
binnen het gebouw, zonder in 
een isolement te worden 
geplaatst. Voor de extra 
interactie hebben ze een 
gezamenlijk dakterras, dat 
als een soort cockpit boven 
de binnentuin en het plein 
hangt. Daarnaast zorgt deze 
plek bovenin het gebouw 
voor extra activiteit wanneer 
de bezoekers van de 
huiskamer aankomen of 
vertrekken. Ook ligt 
tegenover de entree van de 
huiskamer nog de 
gehandicapten en goederen 
entree voor de dans en 
vergaderruimte. 

2de verdieping + 12000

terras
+ 11000

+12000

30



ouderen/jongeren huiskamer

openbare route

Noord

schaal 1:500 31



Materialen

Om het beeld van de ‘intieme 
binnenwereld’ tegenover de 
‘harde buitenwereld’  te 
versterken, is de 
materialisatie van groot 
belang. Deze materialisatie 
bestaat uit drie 
hoofdelementen: baksteen, 
hout en beton. 
Door de straatgevels in 
materiaalgebruik aan te  laten 
sluiten bij de belendende 
bebouwing valt het gebouw 
niet direct op in het 
gevelbeeld. Daarbij zorgt de 
bakstenen straatgevel voor 
een scherp contrast met de 
houten binnengevels. Door 
die gevels met hout te 
bekleden ontstaat bovendien 
een geborgen en intiemer 
sfeer die aansluit op de 
binnentuin. En door de route 
tussen de verschillende 
functies en activiteiten in 
schoon beton uit te voeren 
wordt dat letterlijk het 
verbindende element in het 
ontwerp. 

Toegepaste materialen

bakstenen straatgevel

32



houten bekleding

betonnen route
33



Gevels

De straatgevel voegt zich in 
grote lijnen naar zijn context, 
maar heeft een eigen 
moderne uitstraling. In het 2D 
gevelbeeld is goed te zien 
dat de hoofdlijnen van de 
gevelopeningen en sierlijsten 
overlopen in de belendende 
bebouwing. Ook trekt de 
doorgang mede door zijn 
grote maat de aandacht naar 
zich toe.
De sierlijst om de gevel zorgt 
ondanks de doorbreking voor 
een eenheid en verbinding in 
het gevelbeeld en aansluiting 
bij de belendende bebouwing. 

Noord gevel context

34



schaal 1:500
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Gevels

Door een aantal kenmerken 
over te nemen uit de 
19e-eeuwse belendende 
bebouwing, zoals de 
bakstenen vlakken en de 
aanwezige kozijn kaders en 
hoogtelijnen, ontstaat er een 
in de straatwand passend 
geheel.
Door de bakstenen en 
betonnen materialisatie van 
de straalgevel wordt het 
contrast met de binnenwereld 
des te groter.
Mede doordat het gebouw 
vanuit een hoek wordt 
benaderd is de houten 
materialisatie van de 
binnenwereld al zichtbaar 
wanneer je de straat inloopt. 
Op deze manier wordt al 
meteen de nieuwsgierigheid 
gewekt over wat er zich 
tussen het gebouw of bij de 
doorgang afspeelt.

Noord gevel materialisatie

36



Eenheid in de gevel 
en context creëren 
door de plint door te 
zetten rondom het 
gebouw

De aandacht op de 
doorgang vestigen 
door de plint weg 
te laten

Resulteert in een 
verbindend beeld 
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Gevels

Ook de zuid gevel voegt zich 
in grote lijnen naar zijn 
context. Hierbij is de 
19e-eeuwse schoolgevel 
leidend geweest. Zo zijn de 
hoofdlijnen van de 
raamopeningen gedeeltelijk 
doorgezet en wordt het 
gevelvlak ingekaderd door de 
sierlijst. Daarbij loopt de 
blinde plint van het pand door 
in het nieuwe ontwerp. Aan 
de linkerzijde is alleen de 
bebouwingshoogte van het 
belendende 
stadsvernieuwingspand 
aangehouden. De doorgang 
zorgt er mede voor dat er een 
overgang ontstaat tussen de 
hoogte verschillen aan de 
linker en rechter zijde van het 
gebouw. Daarnaast staat het 
linker gedeelte van de gevel 
onder een kleine hoek om de 
verspringing van de rooilijn te 
overbruggen. 

Zuid gevel context

38



schaal 1:500
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Gevels

De materialisatie van de 
zuidgevel is gelijk aan die 
van de noord gevel. Ook hier 
is een bakstenen gevelvlak te 
zien waar de betonnen lijst 
en kaders op liggen. Door de 
betonnen lijst op het vlak te 
plaatsen worden de 
naastliggende panden in hun 
waarde gelaten maar niet 
ontkent. Daarnaast laat de 
contrasterende binnenwereld 
zich ter plaatste van de 
doorbreking gedeeltelijk zien 
wanneer het gebouw 
benaderd wordt. 

Zuid gevel materialisatie

40



Aansluiten op 
bouwhoogtes 
belendende 
bebouwing

De aandacht op de 
doorgang vestigen 
door de plint weg 
te laten

Verzorgt een subtiele 
overgang tussen 
beide bouwhoogtes

41



Gevels

Hier is het contrast tussen de 
‘binnen’ en ‘buiten’ wereld 
gedeeltelijk zichtbaar.
Op het moment dat je voorbij 
de doorgang loopt wordt je 
verrast door een inkijk in een 
uitdagende binnenwereld. 
Daarbij kijk je meteen door 
naar de straat aan de andere 
zijde van het bouwblok. 

Impressie doorkijk noordgevel
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Doorsnede

In deze doorsnede worden 
de verhoudingen tussen de 
verschillende niveaus ten 
opzicht van het plein en de 
binnentuin zichtbaar. Zo ligt 
de sportzaal op het niveau 
van het maaiveld en steekt 
het binnenplein daar een 
meter bovenuit. Daarnaast is 
de vormgeving van de 
centrale trap helder, waarbij 
onder het bordes 
doorgelopen kan worden. 

Langs doorsnede 

44



schaal 1:500

positie langsdoorsnede
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Doorsnede

Op deze impressie van de 
langsdoorsnede is goed te 
zien hoe de ‘binnenwereld’ 
werkt. Meerdere volumes zijn 
rondom en over het plein 
gesitueerd en zorgen voor 
een geleidelijke overgang 
naar de binnentuin. De 
houten gevelafwerking zorgt 
daarnaast voor een warme 
uitstraling die contrasteert 
met de ‘harde’ buitenwereld. 
En de in beton uitgevoerd 
route loopt als een 
verbindend element door de 
tussenruimte. 

Langs doorsnede impressie

46
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Pieter Nieuwlandstraat Tweede van Swindenstraat

 15000

Doorsnede

Deze dwarsdoorsnede geeft 
een goed overzicht van de 
verschillende ruimtes en 
overgangen die er in het 
ontwerp aanwezig zijn. De 
verschillende functies 
verspringen rondom het 
binnenplein en zijn allemaal 
afzonderlijk te bereiken. 
In deze doorsnede wordt ook 
duidelijk hoe de overgangen 
van verdiepingshoogtes 
overvloeien in de volgende 
functie. Zo verspringt de 
linkerzijde van het gebouw 
vanuit de straatgevel 
trapsgewijs naar de 
binnentuin, met daarin 
opgenomen het openbare 
dakterras.  Ook aan de 
rechterzijde van het gebouw 
zorgen de verschillende 
functies met de daartoe 
behorende 
verdiepingshoogtes voor 
verrassende overgangen en 
doorzichten. 

Dwars doorsnede

48



Tweede van Swindenstraat Eerste van Swindenstraat

schaal 1:500

positie dwarsdoorsnede
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Doorsnede

Deze dwarsdoorsnede vertelt 
het verhaal van de binnen en 
buitenwereld. Door de knik in 
de gevel aan de Pieter 
Nieuwlandstraat is ook de 
contrasterende overgang 
tussen deze twee werelden 
goed te zien. De binnentuin 
en de bestaande 
schoolpanden worden 
opnieuw bij de buurt 
betrokken en zorgen voor 
een levendige en intieme 
sfeer. 

Dwars doorsnede impressie

Pieter Nieuwlandstraat
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Tweede van Swindenstraat
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De hoofdconstructie bestaat 
uit betonnen wanden en 
kolommen en begint met de 
keldervloer. Deze vloer ligt 2 
meter onder het maaiveld en 
is de basis voor het grootste 
gedeelte van het gebouw. De 
sportzaal ligt namelijk op het 
maaiveld dus deze krijgt een 
aparte fundering en zal 
losgekoppeld zijn van het 
andere gedeelte van de 
constructie.
Het gebouw is onder te 
verdelen in vier rechthoeken, 
deze rechthoeken bestaan 
uit betonnen wanden 
waarvan er drie afdragen op 
de kelderwanden. 
Op of aan deze 
hoofdconstructie komen de 
staalconstructies van de 
bovenliggende verdiepingen 
te liggen of te hangen. 

Constructie principe

constructie maquette 1:200

beton

staal
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stalen constructie 

betonconstructie

kelder met kolom 
constructie

constructie principe

sportzaal
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Deze 1:50 doorsnede is 
genomen over het naar 
binnen springende volume 
tussen het plein en de 
binnentuin. Dit volume is 
zowel de bijeenkomst en 
wasruimte voor de vrouwen 
van de moskee, als het 
dakterras van de ouderen en 
jongeren huiskamer. 
In deze doorsnede is goed te 
zien hoe de stalen en 
betonnen constructie 
elementen samenkomen. 
Ook de materialisatie van de 
‘binnenwereld’ is hier uit 
gedetailleerd. 

Details

Verticaal 1:50
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Het contrast tussen de 
‘intieme binnen’ en ‘harde 
buiten’ wereld wordt versterkt 
door de materiaalkeuzes. 
Maar het contrast wordt pas 
echt versterkt als deze twee 
materialen naadloos op 
elkaar aansluiten. Daarom 
hier het horizontale 
aansluitingsdetail tussen de 
houten en bakstenen 
gevelafwerking. In 
tegenstelling tot de 
buitengevel liggen de 
aluminium kozijnen verdiept 
in het vlak van de 
binnengevel. Dit zorgt voor 
een sterkere aanwezigheid 
van de houten volumes, 
waardoor het gewenste 
contrast ontstaat. In de 
buitengevel zijn het juist de 
kozijnen die aanwezig zijn, 
dit wordt versterkt door de 
betonnen kozijnkaders. 

Details

Pieter N
ieuwlandstr

aat

Horizontaal 1:10
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Pieter Nieuwlandstraatschaal 1:10

restaurant
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Impressie

Het binnenplein is onderdeel 
van de openbare ruimte en 
zorgt doormiddel van de 
centrale trap voor de 
verbinding met de hoger 
gelegen functies. De trap 
staat als een object op het 
midden van het plein en heeft 
door zijn grote maat een 
uitnodigend karakter. Het 
plein is overzichtelijk, maar 
heeft toch verrassende 
hoekjes en inspringende 
volumes die zorgen voor een 
levendige tussenruimte. 
Het plein zorgt daarnaast 
voor de passende inleiding 
op de aanwezige binnentuin, 
waar de binnenwereld zicht 
bloot geeft. (zie de volgende 
impressie)

Het binnenplein
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Impressie

De ‘binnenwereld’, is hetgeen 
dat de bewoners en 
gebruikers uit de Dapperbuurt 
misten en zal gaan verbinden. 
Deze tussenruimte ontpopt 
zich als een verassing binnen 
het bouwblok en zal, samen 
met het diverse programma 
en de openbare route, 
mensen verleiden om er 
samen te komen. 

De ‘binnenwereld’
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