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Aansluitend op mijn afstudeerschriptie 

over het gedachtegoed en de werken van 

Van Eyck en Bosch, heb ik een ontwerp 

gemaakt voor gezinswoningen in de 

stad. Dit voor u liggende ontwerpverslag 

laat  het concept en de architectonische 

uitganspunten zien die ten grondslag 

liggen aan dit project.

Ik hoop u als lezer met dit verslag 

niet alleen te informeren over mijn 

voorstel voor een stedelijk woongebouw 

in de Nieuwmarktbuurt, maar hoop u ook 

te inspireren met mijn visie en ontwerp 

en wens u veel lees- en kijkplezier toe. 

Sanne Inghels
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ten dage dus nog steeds relevant in 

een steeds meer individualiserende 

maatschappij waar vele mensen weer 

meer de behoefte hebben aan sociale 

contacten en er een drang is naar een 

bepaalde mate van identificeerbaarheid 

met de gebouwde omgeving. Daarnaast 

is het aanhaken op de context ook 

een relevant¬ thema in een periode 

waar binnenstedelijk bouwen hoog 

op de stedenbouwkundige agenda 

staat. Via dit project wil ik daar dan ook 

een hedendaagse interpretatie aan 

toekennen, met de implementatie van 

gezinswoningen in de stad.

De vraag is nu hoe deze relaties 

in de sociale en gebouwde omgeving 

bij de invoeging van stedelijke 

gezinswoningen tot stand kunnen 

komen. Door middel van mijn specifieke 

ontwerpcontext, de Nieuwmarktbuurt, 

zal ik in het voor u liggende verslag een 

toelichting geven hoe ik hier via mijn 

ontwerp uiting en vorm aan wil geven. 

Hierbij is het gedachtegoed van Aldo 

van Eyck en Theo Bosch een leidend 

uitganspunt geweest, maar probeer ik 

het duo geenszins te imiteren. Anno 

2013 verlangt de buurt immers een 

andere aanpak en architectuur dan in de 

jaren ’70 en ’80 en daarnaast probeer ik, 

logischerwijs, tevens mijn eigen stempel 

op het ontwerp te drukken. 

Bij een stedelijk woonproject voor 

gezinnen kan voor een belangrijk 

deel lering worden getrokken uit de 

stadsvernieuwingsperiode uit de 

jaren zeventig en tachtig, en voor mij 

persoonlijk dan met name uit de manier 

waarop de architecten Aldo van Eyck 

en Theo Bosch met de mens en deze 

stedelijke context omgingen. De thema’s 

die zij destijds aanhaalden zijn nog 

steeds actueel, wat blijkt uit het debat 

dat heden ten dage door sociologen 

wordt gevoerd. Van Eyck en Bosch 

probeerden namelijk op verschillende 

manieren relaties te genereren.

Zo probeerden ze de nieuwe 

bebouwing ten eerste wat betreft 

uiterlijke verschijningsvorm een relatie 

te laten aangaan met zijn omgeving, 

waarbij de bestaande context een 

cruciaal onderdeel in het ontwerpproces 

vormde. Daarnaast trachtten ze ook 

de binding tussen de mens en zijn 

omgeving te stimuleren waarbij ernaar 

werd gestreefd dat bewoners weer 

een bepaalde verbondenheid met 

hun leefmilieu zouden krijgen. Ten 

slotte zette het duo zich ook in om 

ontmoetingruimtes te integeren in een 

gebouw of in de omgeving om de relatie 

tussen mensen te versterken. 

Dit thema van relaties in de sociale 

en gebouwde omgeving is heden 

Op welke manier kunnen gezinswoningen zich voegen 
in de dicht bebouwde stedelijke structuur van de Nieuwmarktbuurt, 
kijkend naar het gedachtegoed van Aldo van Eyck en Theo Bosch?

Het streven van mijn onderzoek is 

dan ook om te kijken hoe er een stedelijk 

woonmilieu gecreëerd kan worden dat 

aansluit bij de behoeftes van het jonge 

gezin. Mijn doel is om een woongebouw 

te creëren met een duidelijke eigen 

identiteit, maar dat ook samenhang 

met de omgeving vertoont. Hierbij 

is het van belang om in de stad een 

plek te creëren die zorgt voor sociaal 

contact, identiteit, verbondenheid én 

betekenis geeft aan de plek. Hierbij zal 

ik kijken hoe relaties op drie niveaus tot 

stand kunnen komen, namelijk relaties 

in de (gebouwde) omgeving, relaties 

tussen de mens in zijn omgeving en 

relaties tussen mensen onderling.
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aan. Bovendien is hun drukke bestaan 

vaak alleen mogelijk in de stad, waar 

alle voorzieningen dicht bij elkaar zijn.”4  

Het zijn voornamelijk de hoogopgeleide 

tweeverdieners die in de stad willen 

blijven wonen, zo dicht mogelijk bij 

de vele voorzieningen, en nog steeds 

geloven in een stedelijke leefstijl. Dit 

blijkt uit het DRO-rapport Thuis in de 

metropoolregio Amsterdam?! (2009). 

In dit rapport komt verder naar voren 

dat gezinnen voornamelijk vanwege 

negatieve redenen vertrekken, zoals te 

krappe woningen. De hoogopgeleiden 

hebben over het algemeen veel geld te 

besteden, dat uitgegeven kan worden 

in de stad met zijn vele theaters, podia, 

bioscopen, galeries en boekhandels.5 

Op dit moment zijn ouders met kinderen 

echter niet altijd even tevreden over 

hun woning en sluiten wens en aanbod 

niet genoeg op elkaar aan.6  Voor mij bij 

uitstek de kans om te kijken of ik hier 

wel aan kan beantwoorden met mijn 

ontwerp. 

Wat is de aanleiding geweest om 

‘gezinnen met kinderen’ als doelgroep 

te kiezen? Het blijkt dat in de historische 

binnensteden de woningen vaak niet 

zijn aangepast op gezinnen of dat er 

maar een beperkt aanbod is voor deze 

specifieke doelgroep; dit ruimtegebrek 

betekent een leegloop naar de 

buitenwijken.1 Deze vertrekkende 

gezinnen leiden tot een economische 

neergang, doordat zij vaak degenen 

zijn die gebruik maken van de vele 

voorzieningen in een wijk. 

Echter, de afgelopen jaren is 

er een omslag te zien; ouders willen 

bewust in de stad blijven wonen. De 

oudere buurten zijn erg in trek bij de 

moderne stedeling door het specifieke 

karakter en de belevingswaarde.2  

Deze stedelijke dichtheid is vaak ook 

een kenmerk dat mensen aantrekkelijk 

vinden in hun woonomgeving.

 Daarnaast biedt de stad vele 

faciliteiten die dicht bij huis gesitueerd 

zijn.3 Sociaal geograaf Willem 

Boterman, gepromoveerd op het 

onderwerp stedelijk ouderschap aan de 

Universiteit van Amsterdam, zegt hier 

het volgende over: “We weten al langer 

dat er meer kinderen van hoogopgeleide 

ouders in de stad wonen, nieuw is dat 

deze gezinnen niet van plan zijn te 

vertrekken, Ze zeggen ermee: mijn 

leven houdt niet op met het krijgen van 

kinderen. De stad is voor hen meer dan 

een woonplaats, ze ontlenen er voor 

een niet onbelangrijk deel hun identiteit 

 
 1. Bouw, C. & Karsten, L. (2004). Stadskinderen Verschil-
lende Generaties Over De Dagelijkse Strijd Om Ruimte. Amsterdam: 
Aksant. p. 11.
  2. Gemeente Amsterdam. (2013). De schoonheid van 
Amsterdam. p. 33.
  3. Rohmer, M. & Veelen, IJ. van. (2007). Bouwen voor de 
Next Generation. Rotterdam: NAi Uitgevers. p. 45.
  4. Verbeek, A. (17 november 2012). De opmars van het 
stadsgezin ‘Cafeetje was zijn eerste woordje’. Vrij Nederland. Hulsman, 
B. (25 oktober 2012). Bouw in het eeuwige heden. NRC Handelsblad.
  205. Griffioen, R. (z.d.). Context – archipedia. Geraadpleegd 
op 13 juni 2013. 
 http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipe-
dia.asp?ID=1382
 5. Gadet, J. (2011). Terug naar de stad: Geografisch 
portret van Amsterdam. Amsterdam: SUN.
6. Een studie naar het ideale eengezinsappartment: Het 
alledaagse gezin in de stad. (z.d.). Geraadpleegd op 10 april 2013. 
http://www.bna.nl/Over-BNA/BNA-Onderzoek/Het-alledaagse-gezin-
in-de-stad
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Nieuwmarktbuurt en ingezoomde ontwerpcontext: Blom Tandwielenfabriek
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Zoals reeds gezegd vormt de 

Nieuwmarktbuurt, een wijk midden 

in het centrum van Amsterdam, mijn 

ontwerpcontext in dit atelier dat zich focust 

op de Amsterdamse stadsvernieuwing 

uit de jaren ’70 en ’80. Als specifieke 

ontwerplocatie heb ik gekozen voor 

de Blom Tandwielenfabriek, een 

enigszins verstopte locatie in de wijk 

waar men niet vanzelfsprekend langs 

of tegenaan loopt, maar die toch veel 

kwaliteiten en mogelijkheden biedt. 

Ik heb bewust niet gekozen om me 

aan een adaptatie of sloop van een 

van de stadsvernieuwingswerken, 

veelal ontworpen door Van Eyck en 

Bosch, te wagen. Naar mijn mening 

passen deze zich wonderwel in in 

het straatbeeld en hebben ze een 

kwalitatief hoogwaardig karakter dat 

veel stadsvernieuwingsblokken in 

andere wijken ontbeert. Het leek mij 

dus een logische stap om een enigszins 

verwaarloosd deel van de wijk onder 

handen te nemen, waarbij ik het 

gedachtegoed en uitgangspunten van 

Van Eyck en Bosch op een eigentijdse 

en een door mij eigen gemaakte manier, 

op kon loslaten. 
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nieuw woongebouw kan dit kleine stukje 

Nieuwmarktbuurt weer nieuw leven 

worden ingeblazen, waarbij niet alleen 

de nieuwe bewoners hiervan profiteren, 

maar ook de oude, die er ter vervanging 

weer een levendig en vitaal gebied voor 

terugkrijgen.

 
 7. Blom Tandwielenfabriek. Informatie van Dienst 
Binnenstad Amsterdam over de bestemming van het gebied. (z.d.). 
Geraadpleegd op 10 maart 2013. OpNieuw Krant voor de Nieuwmarkt.
http://www.opnieuw.nu/html/page.php?page=398

De in 1950 gebouwde fabriek is 

ingesloten tussen vier straten, 

namelijk de Lastageweg, Nieuwe 

Jonkerstraat, Nieuwe Ridderstraat en 

Montelbaanstraat en is rechtstreeks 

gebouwd tegen een gymanstiekcomplex 

dat van de hand van Theo Bosch is. 

Op het zogenaamde Blomterrein zijn 

daarnaast ook nog een school met 

kinderspeelplaats en een volkslogement 

(HVO, De Walenburg) gevestigd. 

In 1996 verloor de 

tandwielenfabriek haar functie, omdat 

het bedrijf zich buiten Amsterdam 

vestigde. Sinds 1998 is het in eigendom 

van woningcorporatie Ymere7  en zijn er 

plannen, die vanwege de aanhoudende 

crisis echter weer in de ijskast zijn gezet, 

om  woningen neer te zetten. 

Naarmate mijn afstudeerproject 

en daarmee de bezoekjes aan de 

Nieuwmarktbuurt vorderden, kreeg 

dit deel van de wijk daarnaast steeds 

meer een negatief aanzien door de 

graffitisporen die overal zichtbaar zijn. 

Na grondig te hebben gekeken naar 

de mogelijkheden die de fabriek biedt 

tot herbestemming naar woningbouw, 

werd mij al snel duidelijk dat dit pand 

niet meer aan de huidige standaarden 

voldoet en de nieuwe functie een 

andere aanpak vergt. Door de slechte 

technische staat= is nieuwbouw vereist 

en is een verbetering van de ruimtelijke 

en functionele situatie noodzakelijk door 

middel van sloop.

Met de implementatie van een 
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Ik heb geprobeerd om een ontwerp te 

maken dat zich enerzijds kenmerkt door 

een sculpturaal, robuust en eigentijds 

karakter, maar anderzijds ook aansluiting 

zoekt met - en respect toont voor zijn 

omgeving, een menselijke maat laat 

zien en op diverse manieren probeert 

om mensen met elkaar in contact te 

laten treden. Het is een gebouw met 

zijn eigen karakter en identiteit, maar 

anderzijds ook een complex dat een 

brug slaat naar de binnenstedelijke 

panden en zo samenhang met zijn 

omgeving vertoont. Op deze manier 

ontstaat er een verankering in een 

eeuwenoud gebied.

Isometrie ontwerp
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R e l a t i e s 

       In de gebouwde omgeving   

                 

                H o o f d s t u k   1   
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In binnenstedelijke gebieden kan en 

moet het begrip context niet over het 

hoeft worden gezien of genegeerd 

worden in het ontwerpproces, omdat dit 

niet alleen een belangrijk onderdeel is 

in de (historische) stad, maar ook vele 

stedenbouwkundige en architectonische 

kwaliteiten biedt waarop kan worden 

ingehaakt.
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Aanzicht  zuidwest
1:300
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Van Eyck en Bosch zochten naar een 

manier om oud en nieuw een relatie 

met elkaar te laten aangaan en aan 

te haken op de bestaande stad. Met 

een zorgvuldige stedenbouwkundige 

inpassing van het bouwvolume in deze 

(historische) stad, waarbij de bestaande 

structuur en rooilijnen gerespecteerd 

en aangehouden werden, werd er 

aansluiting gezocht met de context en 

werden (buitenruimtes) gearticuleerd 

door de reeds aanwezige bebouwing en 

de nieuw te implementeren architectuur.

Naar mijn mening kan deze context 

eveneens als grote kwaliteit worden 

beschouwd in het ontwerpproces. 
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      B e s t a a n d e   o m g e v i n g

R e l a t i e   g e b o u w   -
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De bestaande omgeving is leidend 

geweest in het bepalen van de vorm en 

afmetingen van het ontwerp, tot uiting 

komend in het volgen van de bestaande 

rooilijnen. 

Daarnaast worden de openbare 

ruimtes gearticuleerd en gevormd door 

de reeds aanwezige bebouwing en de 

nieuwe te implementeren architectuur, 

door middel van de buitengevels die 

de ruimtes afbakenen. Hierbij speelt de 

context dus een belangrijke rol.
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Hoewel voor Van Eyck de uiterlijke 

verschijningsvorm in eerste instantie een 

uitdrukking moest zijn van het interieur, 

waarbij binnen en buiten met elkaar in 

evenwicht waren, kreeg de uiterlijke 

connectie tussen de bestaande en de 

nieuwe bebouwing ook een belangrijke 

plaats in het ontwerpproces. Met een 

moderne en eigentijdse vormgeving, 

gaven Van Eyck en Bosch het in vele 

gevallen verwoeste stadsbeeld van de 

binnensteden opnieuw kleur en karakter. 

Om dan ook een connectie aan 

te gaan met de omringende bebouwing 

zal de architectuurtaal van een nieuw te 

implementeren (woon)gebouw hierop 

kunnen aansluiten op een eigentijdse 

manier. Dit beoogt in geen geval een 

kopie te zijn, maar wel een referentie 

naar deze gebouwen. Het moet enerzijds 

herkenbaar zijn als nieuw woongebouw 

met zijn eigen identiteit, maar anderzijds 

moet het ook ‘opgaan’ in de omgeving.
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      O m l i g g e n d e   p a n d e n

R e l a t i e   g e b o u w   -
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Aanzich ontwerp noordoost
1 : 300

Aanzicht ontwerp noordwest
1 : 300
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Aanzicht ontwerp zuidwest
1 : 300

Aanzicht ontwerp zuidoost
1 : 300
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Aanzicht omliggende bebouwing noordoost
1 : 300

Aanzicht omliggende bebouwing zuidwest
1 : 300
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V e r t i c a l i t e i t

Dit deel van de Amsterdamse 

Nieuwmarktbuurt wordt voornamelijk 

gekenmerkt door de pandsgewijze 

opbouw waarin de verticaliteit van de 

gevels het meest in het oog springt. 

Het zijn de aanzienlijke hoogte en 

overwegend smalle breedte die tot dit 

verticale beeld leiden. 

In mijn ontwerp is deze verticale 

geleding ook duidelijk waar te nemen, 

hoewel het hier geen afzonderlijke 

panden betreft. 
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D a k v o r m e n

Niet alleen deze verticale geleding is 

kenmerkend voor de Amsterdamse 

binnenstad, ook de variatie en ritmiek in 

dakvormen is een duidelijk herkenbaar 

architectonisch element. Ondanks 

de onlosmakelijk met de binnenstad 

verbonden individualiteit van de 

panden, wordt de bebouwing toch als 

een samenhangende eenheid ervaren.

Deze hellende daken zijn in mijn 

project een belangrijk en duidelijk 

aanwezig onderdeel in de architectuur. 
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R a m e n

Eveneens de plaatsing, vorm en 

afmetingen van de ramen en ornamenten 

zijn kenmerkend voor de bebouwing. 

De ramen zijn dicht op elkaar geplaatst 

en vertonen over het algemeen een 

verticaal karakter.

Deze nadruk op de verticaliteit 

van de ramen komt bij mij ook 

duidelijk tot uiting. Daarnaast wordt de 

hoogte nog eens versterkt door op de 

bovenverdiepingen hogere ramen te 

plaatsen.
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V e r h o o g d e   p l i n t

Wat tenslotte opvalt is de verhoogde 

plint die bijna bij alle panden is waar te 

nemen. Deze begane grond verdieping  

wijkt niet alleen in hoogte af van de rest 

van de bouwlagen, maar heeft vaak ook 

een ander karakter door een afwijkende 

materialisatie, kleur of raamafmetingen.

De plint in mijn ontwerp is eveneens 

hoger, namelijk 3,9 meter. Deze heeft 

een enigszins andere materialisatie dan 

de rest van het gebouw, door een ander 

baksteenreliëf.
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Er kan niet alleen visueel aansluiting 

worden gezocht bij de bestaande 

omgeving, maar ook fysiek. Een 

werkwijze die ook Van Eyck en 

Bosch toepasten in sommige van hun 

gebouwen, zoals het Hubertushuis. 

Ook nu zijn er door veranderende 

omstandigheden in de gebouwde 

omgeving continu aanpassingen nodig 

om deze weer geschikt te maken voor 

de nieuwe, eigentijdse eisen, wensen 

en behoeften.  In binnenstedelijke 

centra komen steeds meer (industriële) 

gebouwen leeg te staan die niet meer 

beantwoorden aan hun oorspronkelijke 

functie. 
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T a n d w i e l e n f a b r i e k   &   G y m n a s t i e k c o m p l e x

R e l a t i e   g e b o u w   -
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Aanzicht gymnastiekcomplex & Tandwielenfabriek noordwest
1 : 300

Aanzicht gymnastiekcomplex & Tandwielenfabriek noordoost
1 : 300
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Aanzicht gymnastiekcomplex & Tandwielenfabriek zuidwest
1 : 300

Aanzicht gymnastiekcomplex & Tandwielenfabriek zuidoost
1 : 300
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T r a p s g e w i j z e   v o r m

Ook het in 1986 voltooide 

gymnastiekcomplex, dat ontworpen is 

door Theo Bosch, heb ik geïntegreerd 

in mijn ontwerp door een fysieke 

aansluiting en een voortzetting van de 

vorm. 

Een deel van de nieuwbouw is als 

uitkragende constructie geplaatst op 

het dak van de oudbouw en hiermee de 

trapsgewijze beweging, die al aanwezig 

was in het sportgebouw, wordt 

gecontinueerd. (zie bijlage - constructie)
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P r o m i n e n t e   i n g a n g

De duidelijk herkenbare en in het 

oog springende ingang van de Blom 

Tandwielenfabriek, gelegen aan de 

zuidkant van het gebouw, heeft ook 

een belangrijke plaats gekregen in mijn 

nieuwe ontwerp.

De hoofdtoegang naar de 

binnenplaats van het gebouw is namelijk 

ongeveer op dezelfde plaats  gesitueerd 

als de ingang in de oude situatie. 
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D i r e c t e   a a n s l u i t i n g

De oorspronkelijke fysieke 

aansluiting die Theo Bosch met zijn 

gymnastiekcomplex zocht met de 

naastliggende fabriek is behouden in 

het nieuwe project.

Door middel van een directe 

aansluiting gaan het gebouw van Bosch 

en het nieuwe woongebouw een relatie 

met elkaar aan. 
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S h e d d a k e n

Naar mijn idee is de herkenbaarheid van 

de Blom tandwielenfabriek voornamelijk 

gelegen in het industriële karakter, het 

staalskelet, een duidelijk grid en de 

sheddaken. Deze elementen heb ik 

dan ook meegenomen in mijn ontwerp. 

De twee toegangen, namelijk naar een 

kinderdagverblijf en een gezamenlijke 

ruimte, zijn glazen volumes met een 

staalskelet en sheddaken. Daarnaast 

volgt het nieuwe gebouw het 

oorspronkelijke grid van de fabriek en 

heeft het een stalen constructie, die 

deel zichtbaar is aan de binnenzijde. 

(zie bijlage - constructie)
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R e l a t i e s 

       Tussen de mens en zijn omgeving   

                 

                H o o f d s t u k   2   
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Architecten en stedenbouwkundigen 

kunnen proberen om de relatie tussen 

de mens en zijn omgeving te versterken 

door omstandigheden te scheppen waar 

men zich thuis voelt en een architectuur 

te creëren waarbij men binding kan 

krijgen met de woon- en leefomgeving. 

Dit volgende hoofdstuk focust zich dan 

ook op de relatie tussen de mens en 

de gebouwde omgeving, de belangrijke 

bijdrage die architectuur daaraan kan 

leveren en op welke manier ik dit heb 

toegepast in mijn gebouw.
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Doorsnede  noordoost
1 : 300 
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Voor Van Eyck en Bosch was het 

kleinschalige karakter van een gebouw, 

als reactie op de grootschalige 

massawoningbouw, van groot belang 

om er binding mee te ontwikkelen. Dit 

thema van een menselijke maat is in al 

hun gebouwen terug te zien en kreeg 

veel waardering in de architectuurwereld 

en door de bewoners. 

Echter, het feit dat de gebouwen 

van Van Eyck en Bosch meermaals 

de negatieve stempel van ‘nieuwe 

truttigheid’ kregen opgedrukt en dit naar 

mijn mening ook niet geheel onterecht 

was, is voor mij een belangrijke 

reden om te kijken hoe thema’s als 

kleinschaligheid en menselijke maat 

op een andere manier kunnen worden 

toegepast en uiteindelijk leiden tot een 

minder verbrokkeld architectonisch 

beeld. 



69

                
                 G e b o u w

R e l a t i e   m e n s   -
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Hoewel het gebouw zich laat 

omschrijven als een groot bouwvolume, 

hoeft dit geenszins te betekenen dat 

het afstandelijk is voor de bewoner. 

Met diverse ingrepen heb ik dan ook 

geprobeerd om een menselijke maat 

terug te brengen en een groot gebouw 

‘klein’ te maken. 

Ten eerste heb ik deze menselijke 

schaal proberen te creëren door het 

bouwvolume op te delen in schijnbare 

blokken. Door middel van de dakvormen 

en de plaatsing van de ramen ontstaat  

het idee van ‘individuele pandjes’. Ook 

de diverse ‘hoekjes’ in het gebouw 

zorgt voor een hechte relatie tussen het 

gebouw en zijn gebruiker.

Daarnaast is de plint aan de 

straatzijde anders van karakter dan de 

rest van het gebouw, met een ander 

type baksteen en een afwijkende 

hoogte. Deze plint laat de voetganger 

zich daarnaast thuisvoelen door de 

trappen die naar de voordeuren van de 

woningen leiden en enkele bankjes die 

aan de gevel zijn geplaatst. 

Om de menselijke maat ook in 

materialisatie terug te brengen iheb ik 

gekozen voor baksteen, die in diverse 

vormen terugkeert. Aan de buitenzijde 

vindt men een donkere, robuuste steen 

met veel reliëf, bij de plint diezelfde 

kleur steen maar dan zonder dit reliëf. 

Het binnenterrein in het bouwblok heeft 

eveneens een ander karakter, door een 

lichtere steen en een andere ritmiek in 

de ramen met een speelsere opzet. 
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Van Eyck en Bosch maakten zich 

sterk voor een herwaardering van 

de plek en het tweetal probeerde de 

bewoners weer in contact te laten 

komen met hun leefomgeving, door 

de woningen bijvoorbeeld direct aan 

te laten sluiten met de openbare 

ruimtes.  De openbare buitenruimtes 

in gebouwen en  bouwblokken werden 

zorgvuldig ontworpen en uitgedacht. 

Naar mijn mening misschien wel iets te 

veel, waardoor vrije initiatieven de kop 

werden ingedrukt, en bewoners weinig 

mogelijkheden werd gegeven om de 

plek tot hun plek te maken. En dit is wel 

van belang.
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      O p e n b a r e   r u i m t e

R e l a t i e   m e n s   -
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Binding en betrokkenheid met de 

openbare ruimte kunnen mijns inziens 

ontstaan door bewoners, zowel de 

ouders als de kinderen, de kans te 

geven deze deels zelf in te richten en 

initiatieven de vrije loop te laten. In mijn 

ontwerp heb ik de gezamenlijke binnen- 

en buitenruimtes dan ook niet volledig 

in detail ontworpen, maar heb ik slechts 

handvaten aangereikt in de vorm van 

enkele zitplaatsen. Het is dus belangrijk 

bewoners actief te laten meedenken 

over hoe ze de openbare ruimtes willen 

inrichten. Dit zorgt meteen dat de 

bewoners van de nieuwe bebouwing 

en ook van de oorspronkelijke, er 

meer binding mee zullen krijgen en 

het als hun eigen ruimte zullen zien. 

Het zorgt ook voor een eigen identiteit 

van de woonomgeving en de eigen 

gemeenschap.

Eveneens de aansluiting van 

het gebouw met de openbare ruimtes 

is van aanzienlijk belang. Door de 

hoofdingangen en woonkamers 

direct aan de straatzijde te leggen, 

de toegangen aan het binnenterrein 

te ontsluiten met grote openslaande 

deuren, woningen met balkons te 

creëren die direct zicht bieden op 

deze buitenruimtes en een grote trap 

te maken die het gebouw inleidt en die 

tevens gebruikt kan worden als zitplaats 

ontstaat een levendig milieu waarbij de 

bewoner gemakkelijk een relatie aan 

kan gaan met zijn omgeving.



76

Ook de individuele woning biedt tal 

van mogelijkheden om binding mee 

te ontwikkelen. Van Eyck en Bosch 

besteedden dan ook veel aandacht 

aan het ruimtelijke woningontwerp en 

hechtten veel belang aan de beleving van 

het interieur door de bewoner. Dit leidde 

mijns inziens in vele gevallen tot echte 

kunstwerkjes, zoals bijvoorbeeld bij het 

Hubertushuis en Burgerweeshuis waren 

te zien. Toch was ditzelfde interieur bij 

Van Eyck vaak te ver door ontworpen, 

waardoor het achteraf moeilijk was 

om er een andere doelgroep voor te 

vinden en leegstand onvermijdelijk 

was. Om dit te proberen te voorkomen 

wil ik de woning enerzijds wel duidelijk 

ontwerpen op de specifieke wensen 

van het gezin, maar anderzijds ook een 

grote mate van flexibiliteit meegeven, 

zodat veranderingen en aanpassingen 

makkelijk door te voeren zijn.  
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      W o n i n g

R e l a t i e   m e n s   -
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Voor gezinnen vormt de woning het 

privédomein te midden van het hectische 

stedelijke leven, van waaruit men ervoor 

kan kiezen in de private sfeer te blijven 

of de openbaarheid op te zoeken. Doel 

is om een milieu te creëren waarin zowel 

kind als ouder zich kunnen ontplooien, 

en waarbij men zich verbonden voelt 

met de woning. 
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Doorsnede  drielaagse woning
1 : 100 
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In het gebouw bevinden zich twee 

typen woningen. Ten eerste zijn er 8 

3-laagse woningen. Deze bieden niet 

alleen het karakter van een typische 

stadswoning, maar kan het kind in 

vele gevallen een speelplaats bieden 

waar hij ongestoord en uit het zicht 

van de volwassenen kan spelen: een 

spannende en avontuurlijke speelzolder. 

De drie lagen zijn verbonden door een 

ruime vide, waardoor er een verticale 

relatie ontstaat. Woningeigenaren 

willen daarnaast zo veel mogelijk 

zelf keuzes maken. Door middel van 

wanden die naar eigen wens geplaatst 

of weggehaald kunnen worden kan het 

aantal kamers worden aangepast. (zie 

ook bijlage - plattegronden)
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Doorsnede  drie appartementen
1 : 100 
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Naast de meerlaagse woning zijn er 

zoals gezegd ook nog 7 appartementen 

te vinden in het gebouw. Bij deze 

appartementen zijn woon- en 

slaapgedeelte van elkaar ‘gescheiden’ 

doordat de slaapkamers en badkamer 

1 meter hoger zijn geplaatst dan de 

woonkamer en keuken. Hierdoor ontstaat 

er een onbenutte en ongedefinieerde 

plek tussen de slaapkamers waar 

kinderen voldoende ruimte hebben om 

te spelen en zich te ontplooien.  (zie ook 

bijlage - plattegronden)
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R e l a t i e s 

       Tussen mensen onderling   

                 

                H o o f d s t u k   3   
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In een overwegend individualistische 

maatschappij is er bij velen, en 

voornamelijk bij gezinnen, een verlangen 

naar meer gemeenschapsgevoel in de 

woon- en leefomgeving. Architectuur kan 

hierbij naar mijn mening een belangrijke 

trigger zijn in het stimuleren van 

sociale cohesie, door het creëren van 

(ongedwongen) ontmoetingsplaatsen.
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Naast het implementeren van semi-

openbare binnenhoven in gesloten 

bouwblokken, streefden Van Eyck en 

Bosch er ook naar om het bestaande 

stedenbouwkundige weefsel mee te 

nemen en te gebruiken voor het creëren 

van collectieve ruimtes die een bijdrage 

moesten leveren aan de levendigheid en 

ontmoetingen tussen de bewoners. Dit 

had in vele gevallen ook de gewenste 

positieve uitwerking.
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C o l l e c t i e v e   b u i t e n r u i m t e s

R e l a t i e   m e n s e n   i n
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Door een plek te ontwerpen waar 

kinderen zich veilig voelen om te 

spelen, onder andere door te zorgen 

voor informeel toezicht, en waar ze 

plezier buitenshuis kunnen beleven, 

zal deze kunnen uitgroeien tot een 

ontmoetingsplaats voor kinderen.  

Echter, de collectieve 

buitenruimtes zijn niet alleen bedoeld 

voor jongeren. Door dan ook een 

ruimere doelgroep aan te spreken en 

ook de volwassenen te betrekken bij de 

ontwikkeling, kunnen deze openbare 

plaatsen een belangrijk, positief aandeel 

leveren aan het sociale leven in de stad. 

Door het organiseren van activiteiten 

voor kinderen kunnen volwassenen ook 

meer betrokken worden bij dit publieke 

leven. Het hebben van kinderen zal voor 

ouders dus ook indirect leiden tot meer 

contacten in de wijk. Het zijn plekken 

waar jong en oud samenzijn, ouders 

elkaar treffen, of toch op zichzelf kunnen 

zijn met anderen erbij, en waar kinderen 

in alle veiligheid kunnen spelen.  

P u b l i e k e   b u i t e n r u i m t e s
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Straat

Bij de aanleg van dit nieuwe woonproject 

kan dan ook meteen de kans worden 

aangegrepen om de verkeerscirculatie 

te wijzigen en de straat als een prettige 

verblijfplek te ontwerpen. Om de straat 

weer te betrekken bij de woonomgeving, 

moet deze een kindvriendelijk aanzicht 

krijgen. In een woongebied voor 

gezinnen dienen voetgangers en fietsers 

voorrang te krijgen. Het autoverkeer 

mag en kan echter ook niet vergeten 

worden. Om de bewoners dan ook geen 

last te laten ondervinden van aan- en 

afrijdende auto’s, is de meest ideale 

oplossing gelegen in het implementeren 

van een ondergrondse parkeergarage, 

(zie bijlage plattegronden - 

parkeergarage) des te meer omdat de 

wijk al weinig parkeermogelijkheden 

biedt. Door diverse woningen aan de 

straatzijde te ontsluiten ontstaat er een 

levendig gebied waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten.
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De voor Van Eyck en Bosch 

kenmerkende tussenruimtes, 

overgangsruimtes tussen gebieden van 

verschillend karakter, waren een middel 

om relaties tussen mensen tot stand te 

brengen en moesten plaats bieden aan 

activiteiten, wensen en behoeften van 

de mens. Dit architectonische middel 

bleek niet in alle gevallen even goed 

te werken, maar in het merendeel van 

de ontwerpen had het wel de gewenste 

beoogde positieve uitwerking. Vandaar 

dat ik in dit hedendaagse ontwerp voor 

een woongebouw wil kijken hoe een 

dergelijke ontwerpwijze zodanig kan 

worden geïntegreerd zodat bewoners 

deze overgang veelvuldig zullen 

gebruiken en waarderen.
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      T u s s e n r u i m t e s

R e l a t i e   m e n s e n   i n



98



99

T o e g a n g e n   w o n i n g e n

Door middel van terugliggende 

toegangen van de woningen ontstaat 

een geleidelijke overgang tussen de 

woning en de straat, en dus tussen 

publiek en privé. Deze zone heeft 

een tweeledige functie. Er ontstaat 

meer binding tussen de woning en de 

straat, waardoor ontmoetingen eerder 

gestimuleerd worden, zonder echte 

aantasting van de privacy. Daarnaast 

ontstaat er voor de wijk een levendige 

diversiteit in het straatbeeld.
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P u b l i e k e   t o e g a n g e n

De ingangen van de meer publieke 

ruimtes bestaan uit ‘sheddak-

huisjes’, een verwijzing naar de Blom 

Tandwielenfabriek. Deze glazen delen 

zijn zo ontworpen dat ze een tussenruimte 

vormen naar de achterliggende ruimtes. 

De ene overganszone leidt naar een 

gemeenschappelijke ruimte, de andere 

naar een kinderdagverblijf. Daarnaast 

vormt de hoofdingang naar het 

wooncomplex ook een tussenruimte. 

Het leidt naar een binnenplaats die 0,9 

meter hoger is gelegen dan maaiveld 

en zodoende een meer privaat karakter 

heeft dan de andere openbare ruimtes. 

Hoewel deze hoofdtoegang niet 

afgesloten is voor het publiek, is wel 

duidelijk dat men vanaf dit moment een 

ruimte betreedt die niet zozeer voor 

iedereen bedoeld is.



102

Ook ontmoetingsruimtes die binnen 

gebouwen zijn gelegen waren van 

belang voor Van Eyck en Bosch om 

contacten en relaties tussen bewoners 

en bezoekers te stimuleren. Ik zal 

eveneens kijken hoe dergelijke ruimtes 

een positieve aanvulling kunnen zijn 

in een collectief woongebouw. Door 

middel van samenkomstruimtes waar 

verschillende woningen op uit komen, 

wordt de binding tussen het gebouw 

en tussen de bewoners versterkt en 

ontstaat er een sociale verweving.
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C o l l e c t i e v e   b i n n e n r u i m t e s 

R e l a t i e   m e n s e n   i n
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I n k o m s t h a l

Een inkomsthal kan een belangrijke 

ontmoetingsfunctie hebben. Het is de 

eerste plaats waar je het gebouw aanraakt 

en het moet zodoende zorgen voor 

een thuisgevoel voor haar gebruikers. 

Dit kan bereikt worden door een 

bepaalde vorm van laagdrempeligheid 

en door te zorgen voor een ruimtelijke 

rijkdom. Een gemakkelijk toegankelijke 

en uitnodigende ingang zorgt voor 

een gastvrij en uitnodigend karakter. 

Circulatieruimtes stimuleren onderlinge, 

ongedwongen ontmoetingen en 

contacten tussen de medebewoners.  

Door een ruime opzet van deze zones 

kunnen ze ook gebruikt worden als 

zitplekken voor de bewoners en als 

speelruimte voor de kinderen. Een 

plek waar kinderen samen kunnen 

rondrennen en spelen en voor ouders 

een plek om even een praatje te maken.

Wat opvalt is dat ik geen liften in het 

gebouw heb geplaatst. De reden 

hiervoor is dat de trappenhuizen de 

functie van ontmoetingsruimte vervullen. 

Echter, ik heb wel ruimte gelaten voor 

de implementatie van stijgpunten, door 

middel van een vide. Bewoners met 

eenzelfde ontsluiting kunnen hierbij dan 

samen de keuze maken of ze wel of 

geen lift willen. 
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F u n c t i e s    t  o e v o e g e n

Het integreren van meerdere functies 

kan leiden tot meer levendigheid en 

ontmoetingen. Maar aan wat voor 

functies kan dan gedacht worden 

wanneer we het over de doelgroep 

‘gezinnen’ hebben, die in stedelijke 

centra voornamelijk bestaan uit kinderen 

met hoogopgeleide tweeverdieners als 

ouders? Bij ouders die van ’s ochtends 

vroeg tot ’s avonds laat een drukbezette 

baan uitoefenen zal behoefte zijn aan 

(voor- en naschoolse) opvang. Daarom 

is deze functie van kinderopvang 

(lichtroze) geïntegreerd tussen de 

nieuwe gezinswoningen. Ouders met 

kinderen tot vier jaar zullen een hele dag 

behoefte hebben om hun kinderen te 

laten opvangen. In de avonden kan het 

gebouw daarnaast als publiek gebouw 

dienen, waarin de bewoners kunnen 

samenkomen (donkerroze). Idealiter 

vormt het een aanvulling en positieve 

impuls voor de hele buurt, zowel voor 

de bestaande bewoners als de ‘nieuwe’ 

gezinnen. 
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C o n c l u s i e 
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In dit ontwerpverslag heb ik onderzocht 

hoe stedelijke gezinswoningen kunnen 

worden geïmplementeerd in een 

dichtbebouwde stedelijke structuur, 

namelijk die van de Nieuwmarktbuurt. 

Aan de hand van onderzoek op 

verschillende niveaus, is een uitgebreid 

overzicht tot stand gekomen en hoop 

ik een antwoord te hebben gegeven 

op de vraag op welke manier relaties 

in de (gebouwde) omgeving, relaties 

tussen de mens en zijn omgeving en 

relaties tussen mensen onderling in een 

collectief woongebouw tot stand kunnen 

komen.

Door middel van diverse 

architectonische middelen en 

ingrepen heb ik gekeken hoe een 

ontwerp tot stand kon komen dat 

enerzijds gekenmerkt wordt door een 

hedendaagse verschijningsvorm, maar 

anderzijds ook een brug slaat met de 

context. Ook de wijze waarop een groot 

volume een menselijk maat kan worden 

gegeven heb ik onderzocht en daar 

uiting aan gegeven in mijn ontwerp. Ten 

slotte was mijn doel met de integratie 

van diverse ontmoetingsruimtes om een 

levendig klimaat tussen de bewoners te 

bewerkstelligen.

Ik hoop hierbij dan ook een 

ontwerp te hebben gemaakt dat al deze 

kwaliteiten in zich heeft om van het huis 

ook een thuis te maken.
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N a w o o r d
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Het onderzoek naar het gedachtegoed 

en de gebouwde werken van Van Eyck 

en Bosch heeft met de ogen geopend 

en in grote mate geïnspireerd in het 

ontwerp dat ik heb gemaakt. Deze 

diepgaande inspiratie en bewondering 

heeft ertoe geleid dat de visie die Van 

Eyck en Bosch uitdroegen als een 

onbewuste laag in mijn ontwerpaanpak 

is komen te zitten. Een zienswijze die 

dit afstudeerjaar niet zozeer is komen 

te veranderen, als wel duidelijk verder 

is gevormd door dit verdiepende 

onderzoek. 

De combinatie van theorie 

en ontwerp is me daarbij erg goed 

bevallen, door de gefundeerde en 

beargumenteerde basis die hiermee 

aan het ontwerp ligt. En hoewel dit 

afstudeerjaar bij vlagen erg zwaar en 

druk was, heb ik erg genoten en plezier 

beleefd aan beide aspecten, zowel 

mijn onderzoek voor de scriptie als het 

ontwerp voor gezinswoningen in de 

stad.
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B i j l a g e 

             Plattegronden          
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1,6 m   i.v.m.
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bovenliggende
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Plattegrond parkeergarage
1 : 200 
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Plattegrond begane grond
1 : 200 
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Plattegrond eerste verdieping
1 : 200 
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Plattegrond tweede verdieping
1 : 200 
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Plattegrond derde verdieping
1 : 200 
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Plattegrond vierde verdieping
1 : 200 
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Plattegrond vijfde verdieping
1 : 200 
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B i j l a g e 

             Constructie          
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Buitenspouwblad baksteen

Isolatie

Binnenspouwblad baksteen

Staander staalconstructie

Gebakken leien

Geisoleerde dakelementen

Houten balklaag

Ligger staalconstructie 

Rooster verzinkt

Kantpan

Gootafwerking zink

Isolatie

Staalconstructie 
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Buitenspouwblad baksteen

Isolatie

Binnenspouwblad baksteen

Staander staalconstructie

Gebakken leien

Geisoleerde dakelementen

Houten balklaag

Ligger staalconstructie 

Rooster verzinkt

Kantpan

Gootafwerking zink

Isolatie

Detail dak
1 : 20 
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