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Wat is de rol van de architect? In Europa groeit 
de bevolking nauwelijks meer en zijn grote 
stadsuitbreidingen overbodig geworden. Voor de 
economische crisis uitbrak zijn veel grote steden 
volgezet met prestigieuze theaters, musea en 
bibliotheken, vaak hopend op het ‘Bilbao effect’. 
De stad is echter verzadigd geraakt en voor nieuwe 
projecten van deze aard is er nog nauwelijks geld 
beschikbaar. Enkele gerenommeerde bureaus 
wijken daarom nu uit naar landen als Dubai 
en China waar een combinatie van kapitaal en 
goedkope arbeiders wel nog de mogelijkheid 
biedt om hun objecten te realiseren. Toch vraagt 
een nieuwe realiteit ook om nieuwe perspectieven 
en oplossingen met betrekking tot de omgang 
met de bestaande stad. Aan architecten de 
opdracht dit vooral als een kans te benaderen. 

Woningen zijn een van de meest revelante 
onderdelen van de gebouwde omgeving . Pas 
sinds een eeuw is een kwalitatief goede woning 
een recht voor de Nederlandse burger, sinds die 
tijd hebben architecten wisselende opvattingen 
ontwikkeld over hoe die woning er uit moest zien. 
Realiseerbaarheid en betaalbaarheid hebben 
geleid tot effectievere productiemethodes en 
ideologieën. Daarnaast veranderden ook de 
ideeën over de woning in relatie tot de stad en de 
openbare ruimte. Binnen de Nederlandse steden 
zijn de relaties tussen gebruikers en ruimte een 
belangrijk punt van aandacht. Helaas komt het voor 
dat een bepaald gebied in een soort vicieuze cirkel 
terecht komt waarbij verpaupering, verloedering 
in combinatie met socio-economisch zwakke 
groepen leiden tot achterstandswijken. Deze 
welbekende ‘Pracht-, Kracht- of Vogelaarwijken’ 
zijn in de tien jaar sinds de verwerving van dit 
predicaat in meer of mindere mate in ontwikkeling 
maar investeringen blijven noodzakelijk. 
Welke bijdrage kan de architect leveren aan de 
ruimtelijke problemen die hier spelen, naast alle 
andere die vooral opgelost moeten worden met 
beter onderwijs en meer werkvoorzieningen?

De afstudeerstudio ‘Habitat Reloaded’ richt zich op 
vier krachtwijken in Amsterdam die allen moeten 
omgaan met een eigen problematiek. Naast 
sociale uitdagen is het ook vooral het ruimtelijke 
aspect dat aandacht behoeft. In het geval van de 
Indische Buurt zijn een paar aspecten van belang. 
Zo is de positionering van de wijk ten opzichte van 
de stad inmiddels verschoven van buitenwijk naar 
‘dichtbij het centrum’. Woningen die pas dertig 
jaar oud zijn voldoen niet meer aan de eisen die 
de moderne stedeling stelt aan een comfortabele 
woning. Daarnaast is het moeilijk invulling te 
geven aan de enorme hoeveelheid openbare 
ruimte die in de jaren ’20 en ’30 werd gereserveerd 
voor het comfort van de burger en die nu 
misschien wel te royaal blijkt te zijn ingeschat. 

De uitdaging voor de architectuur en stedenbouw 
is de omgang met de bestaande stad. Het is 
niet meer realistisch om alles dat niet voldoet 
aan de eisen van het moment te slopen en te 
vervangen door iets nieuws. Wat is de potentie 
van de Indische Buurt en haar bouwvoorraad? Hoe 
kunnen met strategische interventies zoals het 
diversifiëren van het bouwblok, zowel ruimtelijk 
als programmatisch, en het herbeschouwen 
van de publieke ruimte de problematische 
delen van de wijk worden geherformuleerd? 

VOORWOORD





The graduation studio Habitat Reloaded strived 
for an intensive architectural and urban research 
in order to come up with design speculations for 
social housing issues within four residential areas 
in Amsterdam. For the research part four groups 
dealt with one of four locations; Indische Buurt, 
Van der Pekbuurt,, Slotermeer and the Bijlmer. 
Relevant for this report is the research and analysis 
conducted within the Indische Buurt. The analyses 
are based on literature studies, field research and 
observations, interviews and discussions between 
professors and students. After the completion of 
the first stage the graduation trajectory continued 
with formulating an individual design strategy 
using the main conclusions from the analyses and 
complementary research. This design questionnaire 
was tested and executed by making an actual design 
proposal. In the final part of the studio the design 
proposal was further elaborated and reflected.

The research has been the point of departure 
and helped with the identification of the 
main physical and social developments of the 
neighbourhood. It starts with a description of 
the area’s founding and gives an overview of the 
political and socio-economic perspectives related 
to its consequence in space. The variety of plans 
that has been developed for the Indische Buurt 
is discussed and the main ideologies of that 
time are related to the embedded strategies. In 
addition the position of the area within the city 
of Amsterdam is considered, as is the question 
how city and neighbourhood influence each 
other in both ways. The Indische Buurt was 
completed in 1935 but over time this residential 
area has known several influential occurrences. 
The first and second Urban Renewal phases of the 
80’s and late 90’s of the last century have really 
transformed the area. The physical changes that 
were executed in that period are responsible for 
the current social issues and opportunities of the 
area. By analyzing specific topics like typologies, 
actors, use of space etc. the main processes in the 
transformation of the Indische Buurt are revealed. 

The last part of the research focuses more 
on the relations in space. Three specific 
parts of the area are explored and reveal 
how certain aspects work together. With 3-d 
drawings and pictures is tried to provide a 
clear overview of what’s happening nowadays.

The framework of the research revealed two 
main aspects that became the basis of the design 
strategy. First of all, the Indische Buurt shows a big 
contrast between two parts of the neighbourhood. 
Recent studies reveal differences in living quality 
between these parts.  Over the past ten years lots of 
investments in the northern part led to renovating 
the building stock, redesigning public space and 
the addition of many cultural facilities. Nowadays 
this part of is the Indische Buurt is an attractive 
area for young couples, students, entrepreneurs 
and even tourists come to this part of Amsterdam. 
The other, larger part of the Indische Buurt hardly 
benefited from the flow of money. The majority of 
the buildings here was realized during the Urban 
Renewal phase of the 80’s and consists mainly 
from social housing. Investments here were 
perceived to be less urgent and harder to start 
of because of the ownership structure. The result 
of ignoring this part of the Indische Buurt is the 
creation of two areas within one neighbourhood. 
The second observation is to see that the closed 
building block is a central element within the 
tissue of the Indische Buurt. We can see that the 
oldest blocks are very much appreciated nowadays 
because of their flexibility and character. They are 
perfect for starters and are suited for office or other 
commercial activities. The younger blocks from 
the ‘80’s however lack this flexibility and are only 
suitable for housing. Their appearance is a lot less 
attractive and there are hardly any investments. 
The issues in the neglected part seem to be 
related to the spatial conditions of its building 
blocks and their surrounding public space. These 
specific conditions also require a specific recipe 
in order to transform this part of the Indische 
Buurt. The relevance of this speculation is found 
in the fact that over 30% of the Dutch building 
stock has similarities to this type of architecture.

EXECUTIVE SUMMARY
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Dealing with existing objects is one of the studio’s 
main themes. I wanted to test the possibilities of 
renovating a building block in the least attractive 
area of the Indische Buurt, the Ambonpleinbuurt. A 
specific building block was selected and analyzed 
to find its opportunities. The analysis proved that 
the main issues of this block were lack of flexibility, 
a monotonous program, unclear accessibility and 
a disturbed relation between block, city and inner 
garden. It also revealed that most of the apartments 
meet today’s standards in housing quality. So the 
design focuses mainly on the ground floor of the 
block to tackle the described issues. Most of the 
apartments on higher floors will be preserved. 

The new ground floor will have more activity. 
Storages are replaced by two-level apartments 
that also provide office space. Other ground 
floor apartments are redesigned and receive 
direct street access. A clearer and more open one 
replaces the entire ground floor façade. Stairwells 
are widened and provide direct access to the newly 
designed collective garden. The garden in the new 
situation has two levels of which the bottom one 
will be half a level below the surface. In this way 
the removed storages can be situated here. In the 
center of the lowest level are several green areas 
and a playground for kids. Residents from the 
ground floor have direct access to this level from 
their private gardens. The upper level connects 
all the stairwells and functions as an outdoor 
route of the building block. On the southern 
side there’s a big terrace providing furniture 
for sunbathing and meeting other people. 

In addition to the interventions related to housing I 
also add new functions in the building block, both 
commercial and communal. For the first group 
a hotel/student housing facility and an office 
space are replacing unfortunate apartments in 
corners. The ‘hotel’ is situated at the road towards 
Oostpoort and will function as a meeting space for 
residents and tourists. The ‘hotel’ offers primarily 
student rooms that will function as hotel rooms in 
certain periods. For the residents of the building 
block a collective bike storage space is realized at 
the Sibogastraat and at the nearby square there 
will be a communal space. In this space people 
can help each other learning skills, organizing 
events and have some chitchat. All new functions 
are in strategic places to enforce the relationship 
between building block and public space. 
The design is supposed to demonstrate the 
possibilities of the functionalist type of building 
blocks. It is supposed to inspire architects, 
urbanists and planners and help them to come 
up with solutions for an approaching challenge, 
revitalizing this type of architectural history. Finally 
I hope to draw some attention to all the building 
blocks that for so long have been neglected. 
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INLEIDING

Het idee dat een stedelijk gebied niet gezien 
dient te worden als iets definitiefs maar als 
een zich steeds ontwikkelend weefsel is goed 
te verantwoorden met de Indische Buurt als 
voorbeeld. Al ten tijde van de realisatie van deze 
Amsterdamse wijk werden nieuwe ideeën en 
werkwijzen geïmplementeerd in het geplande en 
bestaande deel van dit woongebied. De Indische 
Buurt is van oudsher een woonwijk voor arbeiders 
uit de midden- en hoge klassen. Door een hogere 
welvaart trekt deze groep grotendeels naar 
steden buiten Amsterdam, hun woningen worden 
ingenomen door studenten en immigranten. 
Door de slechte staat van veel van deze woningen 
wordt de buurt flink aangepakt ten tijde van de 
Stadsvernieuwing en worden er in de jaren ‘80 veel 
sociale huurwoningen gebouwd. Concentraties 
van socio-economisch zwakke groepen waren het 
gevolg. Bewoners van de wijk die het wel maakten 
verhuisden zodra zij hier de middelen toe hadden, 
ruimte voor een woon carrière in de wijk was er 
nauwelijks. Door een gebrek aan aandacht en het 
verdwijnen van kapitaalkrachtige mensen uit de 
wijk werd de Indische Buurt beschouwd als een 
van de minst leefbare wijken van Amsterdam. 
Op dit moment, ongeveer tien jaar geleden 
werd de wijk bestempeld als krachtwijk. Onder 
het kabinet Balkenende IV werd besloten in 
veertig wijken flink te investeren om sociale, 
fysieke en economische problemen op te lossen.

De Indische Buurt is als een van de vele 
krachtwijken in de afgelopen tien jaar voor velen 
het schoolvoorbeeld geworden van succesvolle 
stadsvernieuwing, of eigenlijk stedelijke 
vernieuwing. De leefbaarheid van de wijk is 
aanzienlijk verbeterd, huizenprijzen zijn flink 
gestegen en ondanks de crisis op peil gebleven. De 
wijk is booming en zelfs populair onder toeristen. 

De ontwikkelingen in de Indische Buurt zijn echter 
niet overal gelijk. Vooral in het noordelijk deel is 
veel geïnvesteerd in de publieke ruimte en in het 
opknappen van vaak particuliere woningen. Het 
zuidelijke deel met veel woningen uit de periode 
van de stadsvernieuwing en grote pleinen heeft 
niet zo kunnen profiteren van de geldstroom. De 
woningen hier zijn grotendeels in handen van 
corporaties en zijn nog relatief jong en in goede 
bouwkundige staat. Toch lijkt er door het gebrek 
aan investeringen hier een tweesplitsing te 
ontstaan in de wijk. De idyllische panden die doen 
denken aan de grachtenpanden in het noordelijk 
deel van de wijk staan in schril contrast met de 
betonnen dozen uit de jaren ’80. Op straat voel je 
je in het noordelijk deel comfortabel terwijl in het 
zuidelijk deel vooral een gevoel van anonimiteit 
overheerst. Investeren in dit deel zal in de zeer 
nabije toekomst noodzakelijk worden om ook 
hier een prettige leefsituatie te garanderen.

Door de verschillende ruimtelijke condities zal 
eenzelfde methode als gebruikt in het noordelijk 
deel hier echter niet tot hetzelfde resultaat leiden. 
Daarbij heeft de economische crisis gezorgd voor 
een nieuwe realiteit. Een focus op het dominante 
type in dit deel van de wijk, het functionalistische 
bouwblok en de ruimtelijke condities van de 
bijbehorende openbare ruimte in uit de jaren 
’80, is het uitgangspunt geworden voor de 
ontwerpopgave. Na analyse van een bestaand 
bouwblok is geprobeerd een specifiek voorbeeld 
uit te werken dat een groot deel van de Nederlandse 
woningvoorraad vertegenwoordigd. Een nieuwe 
ontwerp moet het blok weer laten voldoen aan 
de huidige woningstandaard. Het blok wordt 
meer een onderdeel van haar omgeving en meer 
flexibiliteit maakt het blok toekomstbestendiger. 
Dit verslag met daarin het resultaat van een 
zoektocht naar een mogelijke aanpak voor het 
jaren ’80 bouwblok wil een bijdrage leveren aan de 
aanpak van de bestaande grootstedelijke ruimte. 
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fig. 1. Plan Kalff uit 1877.



Het ontstaan van de Indische Buurt

De Indische Buurt is een Amsterdamse woonwijk 
en sinds een paar jaar onderdeel  van stadsdeel 
Oost, daarvoor kende men de buurt als Zeeburg. 
De wijk dankt haar naam aan de verwijzingen 
naar Indonesische  eilanden in de straatnamen.
Het gebied ten oosten van de Dapperbuurt en 
gescheiden van die wijk door de spoorlijn van 
Amsterdam naar Hilversum was lange tijd een 
uithoek van de stad. De sterke geografische grenzen 
hebben altijd het geïsoleerde karakter van de wijk 
bepaald. Zo ligt ten westen van de buurt nog het 
Flevopark, ten noorden ligt het Lozingskanaal  en 
in het zuiden de ringvaart en de Watergraafsmeer.   

De ontwikkeling van de Indische Buurt begint 
eind 19e eeuw wanneer op agrarisch land 
wordt begonnen met de aanleg van een nieuwe 
Amsterdamse woonwijk. De stad floreerde op 
economische gebied en had een dringend tekort 
aan woonruimte voor de vele arbeiders. De Indische 
Buurt is een van de laatste wijken die behoort 
tot de 19e-eeuwse gordel met wijken als de Pijp, 
Oosterparkbuurt en Dapperbuurt. Het gebied, 
dat voorheen behoorde tot drie gemeentes, nl. 
Amsterdam, Nieuwer-Amstel en Diemen, werd 
daarom geannexeerd en door Amsterdam ingelijfd. 
Van Niftrik stelde in zijn eerste plan voor dit stuk 
land een recreatiegebied voor, het plan van een 
paar jaar later gaat uit van een residentieel gebied 
maar gaat niet door vanwege onuitvoerbaarheid. 
Uiteindelijk wordt het plan Kalff uitgevoerd en 
daarmee ook de Indische Buurt gerealiseerd. Het 
plan Kalff was meer pragmatisch en hield met name 
rekening met bestaande eigendomsstructuren. 
Hierdoor konden stukken land makkelijker 
worden verkregen door de gemeente. 

Plan Kalff resulteerde uiteindelijk in smalle 
straten die het originele slotenpatroon volgden 
met aan beide zijden rijen woningen van 
vier lagen hoog. Onbebouwde ruimte was 
schaars omdat deze geen geld opleverde. 

Via een liberaal systeem werden de 
speculatiewoningen gerealiseerd. Investeerders 
kochten een of meerdere percelen en bouwden 
daarop een individueel complex, vaak met 
geleend geld. De complexen tezamen vormden 
zo een blok in het stedelijk weefsel. Door de hoge 
vraag naar woningen en het financiële systeem 
kon gebouwd worden voor een anonieme markt, 
geheel gebaseerd op speculatie. Door het hoge 
bouwtempo en gebrek aan controle  waren de 
woningen vaak van matige kwaliteit en stortten 
sommige in alvorens ze waren gerealiseerd, 
vandaar ook wel de naam revolutiebouw. 

Als reactie op de slechte speculatiebouw met 
nauwelijks ventilatie en alkoven zonder daglicht 
kwamen socialisten en hygiënisten in opstand. 
Na kritische rapporten werden er verbanden 
gelegd tussen ziektes als cholera en tyfus en de 
wooncondities van de meeste Amsterdammers. 
De druk op de overheid groeide, die tot dan 
toe alleen enkele woningen het stempel 
‘onbewoonbaar gaf. Een van de belangrijkste 
verworvenheden op het gebied van huisvesting 
was de Woningwet van 1901. De overheid moet 
komen met uitbreidingsplannen voor grotere 
steden en gaat toezien op de eisen voor woningen 
en publieke ruimte. Daarnaast werd het mogelijk 
vanuit de overheid subsidie te verlenen om 
sociale huisvesting te realiseren. Door de nieuwe 
voorwaarden ontstonden woningcorporaties die 
complexen realiseerden met zo laag mogelijke 
huren die alleen de bouwkosten zouden dekken. 
De corporaties waren sterk verzuild en vroegen 
een bepaalde levenswijze van de toekomstige 
bewoners. Wel hechtten allen belang aan een 
gezonde woning met aandacht voor voldoende 
licht en lucht en meer publieke ruimte en parken. 

De Eerste Wereldoorlog zorgde voor vertraging 
in de woningbouw van de Indische Buurt, deze 
werd sterk beperkt door gebrek aan materialen. 

HISTORISCHE ONTWIKKELING 
INDISCHE BUURT
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fig. 2-5. Stedenbouwkundige plannen voor de Indische Buurt 
                achtereenvolgens uit 1896, 1918, 1921 en 1927.



Na de oorlog was alleen het noordwestelijk deel 
van de Indische Buurt af, voor de rest van het 
gebied lagen de plannen ter goedkeuring bij de 
Gemeentelijke Woningdienst. De nieuwe directeur, 
Arie Keppler keurde deze echter af en wenste 
bredere straten en meer groenvoorzieningen en 
speelplaatsen. Uiteindelijk werd de rest van het 
gebied opgedeeld in verschillende kwadranten 
met allen een groot centraal plein en met elkaar 
verbonden via een brede laan, de Insulindeweg. 
Woningcorporaties waren echter buitenspel 
gezet en de ontwikkeling van woonblokken 
kwam weer te liggen bij private investeerders. 
De complexen werden nu gerealiseerd volgens 
de principes van de Amsterdamse School.

 

Veel aandacht was er voor de façade die als een 
wikkel de woningen omhulde. Op de hoeken 
waren vaak speciale accenten, zowel esthetisch 
als qua programma. De woningen waren vooral 
naar binnen gericht, uitkijkend op de binnentuin. 
Qua leefoppervlak boden de woningen uit 
deze periode relatief veel ruimte, ze waren met 
gemiddelde 60 vierkante meter een stuk groter 
dan die in het noordwestelijke deel. Met het 
gesloten bouwblok volgens dit type werd de 
bouw van de Indische Buurt afgerond. Vanaf de 
jaren ’20 tot ongeveer 1935 werd zo de laatste 
driekwart van de Indische Buurt gerealiseerd, 
met als resultaat de grootste buitenwijk van 
Amsterdam met ongeveer 50.000 inwoners.1

11fig. 6. De Indische Buurt in 1936, Insulindeweg.

1 de Liagre Bohl, H. (2010) Amsterdam op de helling, 
  de strijd om stadsvernieuwing. Amsterdam: Boom



fi g. 7 - 10.  Transformatiekaarten van de Indische Buurt

1895

1905
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1935



fi g. 11.  Indische Buurt in  na de voltooiing in1935.

fi g. 12 - 13.  Speculatie- en corporatiebouw in de Oude Indische Buurt.



Het gesloten bouwblok

Binnen de Indische Buurt is het gesloten 
bouwblok een opvallend type dat het bepalende 
element is binnen de morfologische structuur van 
de wijk. De Indische Buurt is gerealiseerd tijdens 
een belangrijke periode binnen de ontwikkeling 
van de Amsterdamse sociale huisvesting. 

Nieuwe ideologieën volgden elkaar snel op. Na de 
voltooiing van de wijk als geheel rond 1935 zijn 
er drie belangrijke stromen te onderscheiden. De 
drie types onderscheiden zich sterk van elkaar qua 
gevelbeeld, typologie en ideeën over programma.

fig. 14.  Amsterdamse School in de Sibogastraat 15



fi g. 15-20. Verschillende typen bouwblokken met bijbehorende typologische kenmerken.



De drie types in de originele Indische Buurt 
zijn achtereenvolgens de speculatiebouw, 
corporatiebouw en Amsterdamse School 
complexen. Typisch aan het eerste type is dat 
men uitging van twee woningen per verdieping, 
volgens een rug-aan-rug principe. Dit resulteerde 
in de beruchte alcoof woningen. De woningen 
hadden aan de voor- en achterzijde een woning 
en in het midden van het perceel werden de 
woningen van elkaar gescheiden door de alcoven. 
Deze woningen hadden nauwelijks ventilatie en 
er was een gebrek aan daglicht. Het totale blok 
van dit type bestaat uit afzonderlijke gebouwen 
die perceelsgewijs werden gebouwd. In het 
gevelbeeld ziet men een bepaald overeenkomstig 
principe maar verschillen in details verhullen 
het karakter van de individuele speculant. 

Als reactie op de slechte woonomstandigheden 
werden door verschillende maatschappelijke 
groepen corporaties opgericht. Hun doel was 
betaalbare woningen te creëren voor hun 
achterban. Bij een bepaalde woning hoorde dus ook 

een bepaalde levenswijze. In de nieuwe woningen 
zijn er geen alcoven meer en de nieuwe indeling 
maakt daglichttoetreding en ventilatie mogelijk. De 
woningen waren ruimer en hadden vaak al sanitaire 
voorzieningen. De complexen werden ingevoegd 
in de bestaande morfologische structuur.

Na de Eerste Wereldoorlog waren het weer 
de private investeerders die verantwoordelijk 
waren voor de meeste woningbouw. Volgens 
de Amsterdamse School principes werden in de 
Indische Buurt de meeste woningen gebouwd. 
Binnen deze stromingen was er veel aandacht 
voor de gevel en werden de hoeken van het blok 
vaak geaccentueerd, zowel esthetisch als door 
het toevoegen van bijzonder programma zoals 
een buurtwinkel.2 De woningen hadden een 
voor- en achterkamer en nog niet altijd sanitair. 
De complexen van de Amsterdamse School 
werden als een geheel ontworpen en gingen 
gepaard met grote openbare ruimtes en parken.
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2  Philippe Panerai, Jean Castex, Jean Charles Depaule, Ivor               
Samuels (2004) Urban Forms: The Death and life of the urban 
block. Oxford: Architectural Press 



fig. 21.  Vervallen pand aan de Bonistraat wacht op sloop.



Transformatie gedurende Stadsvernieuwing 

Na de realisatie van de Indische Buurt is de wijk 
een mooie woonlocatie voor de arbeiders uit 
de midden- en hogere klassen. De woningen 
waren relatief duur en de wijk was keurig 
opgezet met de Insulindeweg als groene laan 
die de verbinding legde met de Dapperbuurt. 
Gedurende ongeveer dertig jaar verandert er vrij 
weinig in het gebied. In de jaren ‘60 beginnen 
zich echter steeds meer de gevolgen van de 
haastige bouw uit de jaren ’30 af te tekenen.3 
Slechte funderingen en onvoldoende ingeklonken 
bouwgrond leidden steeds meer tot verzakkingen. 
Vooral in het zuidelijke deel van de wijk zijn steeds 
meer panden in slechte staat en moeten met 
tijdelijke constructies overeind worden gehouden. 
Vele panden zijn dan al niet meer bewoonbaar. 

De gemeente heeft lange tijd weinig aandacht 
voor de Indische Buurt en de zogenaamde 
Stadsvernieuwing begint dan ook in de 
oudere delen van de 19e-eeuwse gordel.
Voor het eerst na de opruimperiode na de 
invoering van de Woningwet gaat de 
gemeente Amsterdam op grote schaal slechte 
woningen  vervangen door nieuwbouw. 
Op socio-economisch gebied verandert er veel 
in deze periode voor de stad. Gezinnen trekken 
steeds meer naar steden als Almere en Purmerend 
waar men voor minder geld een ruimere woning 
vindt met tuin. Ook het verdwijnen van de 
industrie uit Amsterdam heeft zo haar gevolgen. 
De Indische Buurt wordt steeds meer bevolkt door 
studenten en senioren. Tenslotte komt de wijk 
steeds in trek bij immigranten die de woningen 
innemen van de wegtrekkende middenklasse. 

fig. 22.  Posters als protest tegen de koopwoningen tijdens de Stadsvernieuwing. 19

3 de Liagre Bohl, H. (2010) Amsterdam op de helling, 
  de strijd om stadsvernieuwing. Amsterdam: Boom



fi g. 23 en 24.  Eigendomsverhoudingen anno 1935 en nu.

Privé-bezit  

Sociale huur



Pas in 1975 wordt het bij het Gemeentebestuur 
duidelijk dat er ook iets moet gebeuren in de 
Indische Buurt, die totaal is verpauperd, nadat 
lang werd volgehouden dat er met zo’n jonge
buurt toch niets mis kon zijn. Nadat renovatie 
door de slechte technische staat niet haalbaar 
bleek werd overgegaan op grootschalige sloop- 
en nieuwbouw. Als een speculant honderden 
huurwoningen opkoopt en wil vervangen door 
koopwoningen gaan grote groepen krakers 
zich verzetten. Zij willen betaalbare sociale 
huurwoningen en vinden dat er meer overlegt 
moet worden met buurtbewoners. Uiteindelijk 
lukt het krakers aan invloed te winnen en krijgt 
het motto ‘Bouwen voor de Buurt’ steeds meer 
gehoor. Bewoners krijgen veel zeggenschap bij 
de ontwikkeling van de nieuwbouwwoningen en 
plannen van de projectontwikkelaar gaan van tafel. 
Binnen een paar jaar worden dan bijna 2000 
woningen gesloopt waarvoor er ongeveer1000 
terugkomen. De nieuwe woningen werden 
gebouwd met de tuinstadgedachte. De 
plattegrond was zeer belangrijk en men focuste op 
ruime woningen, vaak vierkamerappartementen. 

Voldoende daglichttoetreding en modern 
sanitair waren enkele speerpunten van 
deze functionalistische benadering. 
Vanuit het originele weefsel werden blokken 
samengevoegd wat resulteerde in enorme volumes 
met grote binnentuinen en ruim opgezette pleinen. 
Protest was er omdat de woningen onbetaalbaar 
waren voor de oorspronkelijke bewoners en deze 
wilden kleinere en goedkopere woningen. Eind 
jaren ‘80 is er daarom in de stadsvernieuwing 
een tweede fase te onderscheiden die zich in de 
Indische Buurt specifiek richt op goedkopere vaak 
drie tot vierkamer appartementen. Belangrijk 
kenmerk is dus dat deze woningen allemaal 
uitgegeven worden door woningcorporaties 
nadat private investeerders waren weggejaagd. 
De stadvernieuwing heeft in de Indische Buurt het 
meest zijn uitwerking gehad in de buurt rondom 
het Ambonplein waar de meeste blokken zijn 
vervangen en waar op morfologisch gebied de 
grootste transformatie heeft plaatsgevonden. 

De kaarten links laten goed het verschil zien tussen 
de oorspronkelijke Indische Buurt en de buurt 
anno nu, qua eigendomsstructuren en morfologie.

21fig. 25.  Gietbouw tijdens de Stadsvernieuwing, Boniplein.



fig. 26.  Gerenoveerde panden in de Oude Indische Buurt.



Transformatie gedurende Stedelijke Vernieuwing

Eind jaren ‘90 is de positie van veel wijken ten 
opzichte van de binnenstad verandert, zo ook bij 
de Indische Buurt. Het gebied er rondomheen 
maakt een indrukwekkende ontwikkeling door. 
Het Oostelijk Havengebied ten noorden van 
de wijk krijgt een flinke impuls en ten zuiden 
van de Indische Buurt wordt  het Science Park 
aangeleged dat een belangrijkwetenschappelijke 
centrum voor de stad oplevert. Tenslotte  wordt 
met IJburg in het oosten een groot nieuw 
woongebied voor Amsterdam gecreëerd.
De positie van de Indische Buurt verschuift de 
laatste twee decennia dus van buitenwijk  
naar centrale wijk dichtbij het centrum. 

Zo’n vijftien jaar geleden laat onderzoek zien hoe 
het gesteld is met de leefbaarheid in de Indische 
Buurt.   Gemiddeld scoort de wijk negatief tot zeer 
negatief en het wordt duidelijk dat er iets moet 
gebeuren. Ten opzichte van de Stadsvernieuwing 
in de jaren ‘70 en ‘80 zijn er een aantal belangrijke 
veranderingen. Ten eerste zijn de Nederlandse 
woningcorporaties immiddels geprivatiseerde 
bedrijven  en is het beleid van de overheid ten 
opzichte van volkshuisvesting flink veranderd. 
Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar wat er 
ten tijde van de Stadsvernieuwing gebeurd is.4

fig. 27.  Nieuwbouw wordt verweven tussen de gerenoveerde panden. 23

4 Berg, J. (2008) Huizen in transformatie. Interventies in 
  Europese gentrification. Rotterdam: NAi Publishers



fig. 28 en 29.  Populaire voorzieningen in de Indische Buurt, Stay-Okay en het Badhuis.



Geconcludeerd wordt dat de enorme hoeveelheid 
sociale huurwoningen heeft geleid tot een 
concentratie van socio-economisch zwakke 
groepen in een wijk zoals de Indische Buurt. 
Hogeropgeleiden en de meer draagkrachtigen 
zijn inmiddels buiten de stad gaan wonen. 
Tenslotte is de toestroom van migranten 
alleen maar toegenomen en  is het imago van 
de wijk flink verslechterd. De Indische Buurt 
wordt geassocieerd met drugsoverlast en 
criminaleit. Naast het verbeteren van de staat 
van woningen en de openbare ruimte is ook 
vooral herstel van de openbare orde noodzakelijk.

Ongeveer tien jaar geleden is men begonnen met 
een flinke investering in vooral het noordwestelijk 
deel van de Indische Buurt. Daarbij kwam nog 
meer geld toen de wijk een van de veertig 
krachtwijken werd in 2007. Het project waarmee 
enkele honderden miljoen euro’s gemoeid gingen 
werd begonnen door drie belangrijke partijen. 
De gemeente werd verantwoordelijk voor het 
verbeteren van de openbare ruimte. Corporaties 
boden voormalige huurwoningen aan op de 
koopmarkt waardoor projectontwikkelaars met 
subsidie flink konden investeren in de kwaliteit 
van met de panden. Door  de hoge huizenprijzen 
in de binnenstad was de Indische Buurt ineens 
aantrekkelijk geworden voor investeerders omdat 
hier relatief goedkope woningen te krijgen waren. 

Door de stedelijke vernieuwing veranderde 
de Indische Buurt sterk qua samenstelling. 
Grote, vaak allochtone gezinnen gingen naar 
ruimere woningen buiten de stad en de kleinere 
opgeknapte revolutiebouwpanden werden 
aantrekkelijk voor jonge gezinnen en studenten. 
Doordat er ook werd ingezet op het aanbod van 
bedrijfsruimtes en culturele voorzieningen zoals 
een bioscoop en hostel werd de wijk steeds 
interessanter voor de Young Urban Professional. 
Het proces waarbij de verhouding tussen 
huur- en koopwoningen  wordt aangepast en 
de toevoeging van culturele voorzieningen 
gebruikt wordt, heet ook wel Gentrificatie.

Het resultaat van de stedelijke vernieuwing van 
de afgelopen tien jaar is een enorme verbetering 
van de leefbaarheid van de wijk. Het doel om meer 
draagkrachtige groepen naar de wijk te trekken 
is gelukt en de panden in het noordwestelijk 
deel zijn weer in goede bouwkundige staat. Als 
gevolg van de populariteit zijn de huizenprijzen 
sterk gestegen en net zoals de prijzen van 
sociale huurwoningen. Deze waren echter ook 
buiten proportie laag. Allochtonen met lage 
inkomens zullen steeds meer moeite hebben 
met het voldoen van de stijgende huren. De 
Indische Buurt lijkt weer steeds meer bevolkt te 
zijn door de groep waarvoor deze oorspronkelijk 
was bedoeld,  de succesvolle stedeling. 

fig. 30 en 31.  Perceptie van de leefbaarheid in 1998 en 2008 25



fig. 32 en 33.  Enorme ruimtelijke contrasten op een steenworp afstand.



Observaties

De beschrijving van de historische ontwikkeling 
van de Indische Buurt geeft deels verklaringen 
voor bepaalde fenomenen maar roept ook 
nieuwe vragen op. Een belangrijke conclusie 
is dat de Indische Buurt in tien jaar tijd is 
getransformeerd van een achterstandswijk naar 
een hippe buurt waar de moderne stedeling 
graag wil wonen. De buurt biedt een mix van 
cultuur, natuur en een mate van diversiteit van 
bewoners die soms net teveel is, maar ja, en ligt 
dan ook nog eens dichtbij het centrum. Kortom, 
de investeringen zijn niet voor niets geweest.

Daarnaast kan vastgesteld worden dat de 
investeringen  en aandacht niet voor de hele 
Indische Buurt gelijk verdeeld waren. Het 
noordwestelijk deel met voornamelijk privaat 
woningbezit en -verhuur is het meest opgeknapt 
en heeft de grootste programmatische diversiteit 
gekregen. De kleinere hoeveelheid publieke ruimte 
hier wordt gecompenseerd door een hogere 
kwaliteit van invulling ten opzichte van de rest van 
de wijk. De lagere investeringen in het grootste 
overige, met name zuidelijke deel van de buurt 
zijn te verklaren door een aantal eigenschappen. 
Allereerst is een groot deel van deze buurt 
aangepakt tijdens de Stadsvernieuwing in de jaren 
‘80. Dit betekent ook dat de meeste woningen 
stammen uit die tijd en eigenlijk nog prima 
voldoen aan de bouwkundige eisen. Zeker als men 
deze woningen vergelijkt met de woningen in het 
noordelijk deel voor hun renovatie. Door de ruime 
opzet zijn zij voor velen een comfortabele woonplek. 
Naast het verschil in leeftijd is ook de 
eigendomsstructuur van belang. Waarbij de 
panden in het noorden vooral van particulieren 
zijn, zijn de blokken in het andere deel bijna 
allemaal in het bezit van corporaties. Corporaties 
zijn de laatste jaren steeds meer opzichzelf 
staande bedrijven geworden en kijken bij het 
opknappen van woningen daarom het eerst naar 
degene die daar het meest aan toe zijn. Door de 
crisis zijn ook zij genoodzaakt tot bijvoorbeeld het 

afstoten van huurwoningen naar de koopmarkt 
om zo genoeg middelen te hebben en 
de huren in bedwang te kunnen houden. 

Het uitgevoerde beleid van de afgelopen tien 
jaar heeft mogelijk een tweedeling in de wijk 
tot gevolg omdat het zuidelijke deel teveel 
genegeerd is ten opzichte van het nu zo hippe 
noordwestelijke deel van de Indische Buurt. 
Naast deze sociale en politieke aspecten spelen 
echter ook ruimtelijke condities een belangrijke rol. 
De investeringen zoals die in de Indische Buurt 
zijn niet uniek. Al jaren worden voormalige 
arbeidersgebieden door hun veranderende 
positie ten opzichte van de stad interessant 
voor investeerders en het toevoegen van 
o.a. koopwoningen en  voorzieingen is een 
succesvol recept gebleken. Voorbeelden zijn 
er te over, ook in andere steden zoals Brooklyn 
in New York en Southwark en Canary Warf in 
Londen. Waarom gebruiken we niet dezelfde 
formule in de zuidelijke Indische Buurt?  

Er zijn veel dingen te zeggen voor en tegen 
gentrificatie, wel is het zo dat een gebied dat stilstaat 
automatisch een groter risico loopt op aftakeling. 
Het is duidelijk dat er binnenkort ook iets 
moet gebeuren in de rest van de wijk. 
De aantrekkingskracht van de betonnen 
functionalistische bouwblokken uit de 
Stadsvernieuwing is echter een stuk minder 
dan de romantische panden uit de laat 19e 
eeuw. De onbebouwde ruimte in het zuidelijk 
deel van de Indische Buurt laat zich moeilijker 
lezen door de grote oppervlakte en de minder 
heldere grenzen tussen openbaar en privé. 
Dan zijn er nog de enorme binnentuinen die 
nauwelijks worden gebruikt door bewoners en 
die niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. 
De ruimtelijke condities  van de genegeerde 
helft van de Indische Buurt sugeren dat een 
andere visie voor dit gebied noodzakelijk is.

ONTWERPOPGAVE
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fig. 34 en 35. Leefbaarheidsanalyse en de woningvoorraad uit de Stadsvernieuwing. 



Het bouwblok in de Ambonpleinbuurt

De Ambonpleinbuurt is van alle kwadranten in de 
Indische Buurt het slechts scorende betreffende 
leefbaarheid in het laatste onderzoek van 2008. In 
vijf jaar tijd is er ook hier nog veel verbeterd aan de 
openbare ruimte en is er licht onderhoud geweest 
aan de woningen. De Ambonpleinbuurt is ook het 
gebied dat tijdens de Stadsvernieuwing het meest 
is aangepakt en waar de meeste woningcomplexen 
zijn vervangen. Deze combinatie is de reden om het 
verdere onderzoek te richten op dit deel van de wijk.

De verstoorde relatie tussen het functionalistische 
bouwblok, haar binnentuin en de rest van de 
stad een structureel probleem dat niet zomaar 
opgelost wordt. Een analyse van het fenomeen 
bouwblok is noodzakelijk voor een beter begrip.
Het gesloten bouwblok is een belangrijk type 
in het morfologisch weefsel van de Indische 
Buurt en komt hier in vele gedaantes voor. De 
verschillende verschijningsvormen gaan hand 
in hand met ontwikkelingen in de politiek en de 
samenstelling van de buurt. In de Indische Buurt 
zijn vanaf het ontstaan vijf belangrijke periodes 
te onderscheiden die allen een andere invulling 
gaven aan het type gesloten bouwblok. (zie vorig 
hoofdstuk) Ruimtelijke en programmatische 
verschillen zijn te relateren aan de tijdgeest van 
dat moment. De ‘tijdperken’ die belangrijk zijn 
voor de Indische Buurt, zijn achtereenvolgens 
de speculatiebouw, corporatiebouw, 
Amsterdamse School, stadsvernieuwing 
en de huidige stedelijke vernieuwing. 

In de Ambonpleinbuurt zijn twee types dominant 
in het originele en huidige straatbeeld, namelijk 
het blok uit de Amsterdamse Schoolperiode, 
breder ook wel de gordel 20-40, en het blok uit de 
Stadsvernieuwing. Het functionalistische type was 
de vervanger van het in verval geraakte originele 
blok. Het geselecteerde bouwblok is begin jaren 
’80 gebouwd een portiek ontsluitingsprincipe. 
Wat ontsluiting betreft was dit blok letterlijk de 

opvolger van het blok dat het verving, gebouwd in 
de periode van de Amsterdamse School. Woningen 
met een portiek ontsluiting ontstonden aan het 
einde van de 19e eeuw toen er door de grote stroom 
arbeiders nieuwe manieren van huisvesting nodig 
waren. Het stapelen van woningen was een manier 
om massa te realiseren. De portiek ontsluiting 
heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt, 
waarbij vooral de plaatsing van de trappen en de 
verbinding met de straat steeds veranderde. Ten 
tijde van de Amsterdamse School waren er per 
beuk twee voordeuren aan de straat, de woning 
op de begane grond werd zo apart ontsloten. De 
tweede deur was bestemd voor de hoger gelegen 
woningen die via een doorlopende trap apart 
van elkaar werden ontsloten. In de gevel waren 
bij de openingen deze trappen vaak zichtbaar. 
Nadelig was dat de trappen per beuk veel van de 
oppervlakte van de woningen in beslag namen 
en er werd per laag maar een woning ontsloten.

Na het functionalisme in de tweede helft van de 
20e eeuw ontstond de zogenaamde ‘moderne 
portiek’.1 Na een zoektocht naar helderheid en 
repetitie verscheen dit nieuwe ontsluitingsprincipe 
waarbij er per verdieping twee woningen werden 
ontsloten. Via een collectieve voordeur komt 
men in het gemeenschappelijk trappenhuis 
waar twee halve trappen per woonlaag de 
woningen bereikbaar maken. Op elke verdieping 
zit de ingang naar de woning op dezelfde 
plaats en door het trappenhuis uit de gevel 
naar het midden te verplaatsen blijft er meer 
ruimte over voor verblijfsruimtes met daglicht.
Typisch aan het portiek type is dat er relatief grote 
appartementen gerealiseerd konden worden. Door 
geen lift toe te passen waren de blokken economisch 
rendabel en was de benodigde ontsluitingsruimte 
gunstig ten opzichte van het woonoppervlak. 
Voorwaarde aan dit type is wel dat de bouwhoogte 
beperkt was tot meestal vier woonlagen, dit om te 
voorkomen dat bewoners te ver moeten traplopen.

291 Leupen B. (2011) Het ontwepen van woningen. 
  Een handboek. Rotterdam: NAi Publishers



fig. 36.  Dominante type in de Ambonpleinbuurt, het jaren ‘80 bouwblok. 



Hoofdvraag

Zoals te zien is in de tabel hieronder bestaat meer dan 
30 procent van de Nederlandse woningvoorraad uit 
woningen uit de periode van het functionalisme. 
Dit type dat ook in de Ambonpleinbuurt dominant 
is heeft specifieke ruimtelijke kermerken en is 
tot nu toe nog niet vaak aan bod geweest in 
grootschalige renovatierondes. Het uniforme 
bouwblok heeft vaak een niet al te positief imago 
en dit in combinatie met de eerder genoemde 
eigenschappen, zowel positief als negatief. 

Het is niet te verwachten dat deze woningen zonder 
vorm van onderhoud nog jaren meekunnen, vaak 
wordt er ook makkelijk uitgegaan van sloop. Door 
het aanzienlijke aandeel is het interessanter ons af 
te vragen met welke middelen dit type bouwblok 
weer toekomst bestendig gemaakt kan worden. Een 
analyse van het blok laat zien dat er veel aandacht 
is geweest voor de plattegronden van deze 
woningen en eigenlijk voldoen deze nog steeds. 

Het grote probleem zit hem vooral in de 
begane grond waar bergingen en blinde gevels 
communicatie met blok en de omgeving 
lastig maken. Rare hoeken en terugliggende 
entrees, geen voordeuren aan de straat 
maken de toegankelijkheid omslachtig. 
Tenslotte hebben de gesloten bouwblokken 
vaak grote binnentuinen die nauwelijks 
gebruikt worden en enorme potentie hebben. 

Het jaren ‘80 bouwblok was de vervanger van het 
blok uit de jaren ‘30. Verbeteringen waren de ruimere 
woningen en betere sanitaire voorzieningen. 
Wat betreft programmatische diversiteit is het 
functionalistische bouwblok maar saai. Gebrek aan 
flexibiliteit leidt tot een gebrek aan dynamiek en 
het uitsluiten van de moderne stedeling. Met welke 
ingrepen kan dit blok weer aan de eisen voldoen 
die de verwende consument vandaag de dag 
stelt?Dit alles leidt tot de volgende hoofdvraag.
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Met welke middelen kan, uitgaande van een specifiek bouwblok uit de jaren ‘80, de verstoorde relatie 
worden verbeterd tussen gebruikers, blok, binnentuin en de openbare ruimte waarbij er met name wordt 
gefocust op de plint van dit blok?

fig. 37.  Tabel die de bouwperiode van de Nederlandse Bouwvoorraad weergeeft.



fig. 38. Bouwblok in de Indische Buurt



Keuze bouwblok

De ontwerpopgave die geformuleerd is wil de 
mogelijkheden onderzoeken van het revitaliseren 
van een bouwblok uit de jaren ’80.  Het was  
belangrijk een representatief voorbeeld te vinden 
voor deze ontwerpopgave. Al eerder is toegelicht 
dat het verdere onderzoek zich met name zou 
richten op de Ambonpleinbuurt. Een andere 
voorwaarde voor de keuze van een blok was de 
eigenaarsconstructie. Eerder is gesproken over 
het de dominante eigendomstructuur in de 
Ambonpleinbuurt waar het overgrote deel van de 
woningen in handen is van enkele grote corporaties.
Juist voor een blok dat volledig in handen is van 
een woningcorporatie. wordt geprobeerd met dit 
onderzoek een toekomstperfectief te schetsen.

Het gekozen blok is het bouwblok gesitueerd aan 
het Boniplein en omsloten door de Bonistraat, 
Sibogastraat en Celebesstraat. Het gaat om 
een samengesteld bouwblok ontworpen door 
architectenbureau Bakker en Bakker b.v. Het blok is 
gerealiseerd in 1982 en bestaat dus uit twee delen 
die voornamelijk verschillen in de gevel vertonen. 
Qua maat en schaal is het blok in verhouding tot de 
meeste blokken in de Indische Buurt. Er is bewust 
geen blok gekozen dat qua afmetingen tot de 
uitzonderingen zou behoren. Verder is het bouwblok 
geheel in handen van corporatie Eigen Haard.

BLOKKEUZE

33fig. 39.  Facade Bonistraat/Celebesstraat



fig. 40. Originele Bouwblok aan het Boniplein uit de jaren ‘30.
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fi g. 41.  Boniblok in relatie tot haar context.
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Analyse bouwblok

Alvorens nagedacht kan worden over mogelijke 
toekomstperspectieven voor het gekozen 
bouwblok is het van belang de huidige situatie goed 
te begrijpen. Een aantal aspecten die allereerst 
aandacht krijgen zijn de relatie van het blok met 
haar omgeving, de blokstructuur, programma, 
de woningen en de binnentuin. Na een analyse 
van deze aspecten worden de belangrijkste 
aanleidingen aangegeven die vervolgens 
tot bepaalde stappen in het ontwerpproces 
hebben geleid. Voor het gemak wordt het 
gekozen bouwblok vanaf nu Boniblok genoemd.

Boniblok in haar omgeving

Het Boniblok is gesitueerd in de Ambonpleinbuurt, 
een kwadrant in de Indische Buurt waar het 
programma vooral bestaat uit wonen. Anders 
dan in het noordwestelijk deel zijn hier maar 
enkele gemeenschapsplekken en een kleine 
buurtwinkel. De kerk in dit kwadrant, de 
Gerardus Majellakerk, is tegenwoordig de 
repetitieruimte voor het Filharmonisch Orkest. 
In de bijgebouwen van de kerk zit o.a. een 
wellness bedrijf en een architectenbureau. Het 
(voormalig) schoolgebouw voor de kerk doet 
dienst als ontmoetingsruimte voor culturele 
activiteiten. In de nabije bebouwde omgeving 
van het blok bevindt zich geen ander programma 
dan wonen. Het blok grenst aan de noordzijde 
aan het Boniplein dat een van de grotere pleinen 
is in dit deel van de wijk. Aan de oostkant is een 
stuk onbebouwd gebied ingericht als speelterrein 
voor kinderen en jongeren. De zuidwestkant 
grenst aan de lange Celebesstraat die helemaal 
doorloop tot in het noorden van de wijk. Vlak 
daarachter bevindt zich een verhoogde spoorlijn. 

Het Boniblok is een van velen in haar omgeving, 
het valt nauwelijks op in het ensemble van 
jaren ‘80 blokken rondom het Ambonplein. Het 
blok is ook door haar programma dat geheel 
bestaat uit wonen geen uitzondering in de wijk. 

Blokstructuur

Zoals de meeste woonblokken uit de jaren ‘80 is de 
opzet van het blok helder.  De ontwerpers van het 
gekozen bouwblok hebben het blok opgebouwd 
volgens het portiek principe. Twee appartementen 
per woonlaag worden ontsloten via een centraal 
trappenhuis dat zich genesteld heeft in het 
midden van één appartement. Hierdoor ontstaat 
per woonlaag een groot appartement en een 
kleinere dat dezelfde oppervlakte dus deelt met 
de benodigde ruimte voor het trappenhuis. De 
totale breedte van één tweespanner is 15 meter 
en de woningen zijn 12,5 meter diep. Op de 
begane grond bevindt zich het grote appartement 
en daarnaast het trappenhuis met eromheen 
bergingen. De beuk is in totaal vier woonlagen 
zodat er per beuk zeven appartementen zijn 
gesitueerd. Als men de plattegronden van het 
bouwblok analyseert valt op dat dit principe steeds 
gekopieerd is, waarbij soms de beuk gespiegeld 
werd. In het grootste deel van het blok levert dit 
principe een heldere structuur op met goede 
plattegronden. Op de hoeken ziet men echter dat 
er vaak vreemde oplossingen zijn gezocht om het 
beukprincipe door te zetten. Het resultaat is een 
diverser woningaanbod maar de plattegronden 
en ruimtes zijn vaak uiterst ongelukkig. Sommige 
appartementen hebben veel schuine wanden 
en minder gebruiksvriendelijke kamers.



fig. 42. Doorgang naar Oostpoort aan de Celebesstraat.



39fig. 43.  Zicht vanaf het speelterrein aan de Sibogastraat.



fig. 44. Bestaande gevels van het bouwblok.
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I

II

fig. 45.  Het Blok bestaat uit twee types met elk een andere gevel en plattegrond.



fig. 46 - 47. Bestaande gevels. 43



fig. 48.  Bestaande plattegrond van bouwblok als geheel.
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fig. 49.  Bergingen in de bestaande situatie.



fig. 50.  Principe van repetitie resulteert in rare oplossingen in de hoeken. 47



fig. 51.  Bestaande situatie met woningprincipe van beide type woningen.



Programma

Het huidige programma van het bouwblok beperkt 
zich zoals gezegd tot wonen. Dit staat in contrast 
met de meeste blokken in het noordwestelijk deel 
van de wijk. Hier zijn met name op de begane 
grond veel andere functies te vinden die het gebied 
dynamischer en interessanter maken. De grootste 
concentratie winkels is te vinden in de Javastraat, 
verder zijn er nog winkels te vinden in de omliggende 
straten. In de panden uit de revolutiebouw 
periode bevinden zich op de begane grond 
regelmatig nog andere commerciële functies zoals 
horeca en kantoorruimtes. Enkele monumentale 
panden in dit deel van de wijk vullen het aanbod 
aan met een hostel, bioscoop en restaurant. 

Het gebrek aan andere functies dan wonen 
heeft te maken met een aantal factoren zoals 
bestemmingsplan, typologie, ligging etc. Anders 
dan bij woningen in het noordelijk deel van 
de Indische Buurt is het lastig om in dit blok 
bijvoorbeeld kantoren of winkels te realiseren. 

De woningen hebben allemaal geen directe 
entree aan de straat maar worden ontsloten 
via een gang of via het centrale trappenhuis. 
Men komt altijd midden in de woning binnen. 
Daarnaast is de huidige indeling van de woningen 
beperkend als het gaat om herinrichting. 

De woningen

De woningen in het gekozen bouwblok zijn 
gebouwd als reactie op de nauwe smalle woningen 
die ze moesten vervangen. De woningen uit de 
periode van de Amsterdamse School waren klein 
en hadden oorspronkelijk nauwelijks sanitaire 
voorzieningen. Men had vaak een woonkamer 
aan de voorzijde van het appartement, achter lag 
de keuken en een kleine slaapkamer. In de jaren 
’80, ten tijde van de stadsvernieuwing werd er 
veel waarde gehecht aan een ruimere opzet van 
appartementen. Daarnaast werd met de moderne 
gietbouw gestreefd naar een betaalbare maar 
degelijke woonkwaliteit. Destijds is er veel aandacht 
geweest voor de plattegrond en een meer diverser 
aanbod van appartementen binnen een blok. 

49fig. 52en 53.  Plattegronden begane grond en verdieping, type I en type II.



fig. 54.  Een collage van het gevelbeeld gezien vanaf de Celebesstraat.



In het gekozen blok zijn verschillende typen 
woningen aanwezig waarbij het verschil 
voornamelijk zit in het aantal slaapkamers. 
De opzet van binnenkomen in de keuken 
met aanliggende woonkamer is uniform. 
Via een halletje worden toilet, badkamer 
en slaapkamers aan de achterkant bereikt. 

Als men de appartementen beoordeelt dan is 
daar niet zo heel veel op aan te merken. Deze 
voldoen bouwkundig gezien aan de vereiste 
standaard en werkzaamheden bestaan vaak 
uit onderhoud zoals het verven van deuren 
en kozijnen en bijhouden van het metselwerk. 
Kritiek is er wel vaak op de uitstraling van dit type 
bouwblok. De gevel is erg plat en veel mensen 
vinden het verouderd. Het bijbehorende imago 
laat zich vaak beschrijven als saai, anoniem en kil.

De binnentuin

De binnentuin is voor de bewoners van het bouwblok 
vaak de enige beschikbare buitenruimte op een 
balkon na. Momenteel wordt de binnentuin niet zo 
heel veel gebruikt. De binnentuin heeft een aantal 
factoren die belemmerend werken voor bewoners. 
Ten eerste is er geen directe toegang, bewoners 
moeten best wat moeite doen om de tuin te 
bereiken. Een bewoner die vanuit zijn appartement 
naar buiten wil moet via het trappenhuis naar 
beneden. Daar zit een deur naar de ruimtes waar 
zich de bergingen bevinden. Aan het einde van de 
gang is een massieve deur die op de tuin uitkomt. 
Vanaf de straat is er één ingang die standaard is 
afgesloten. Door het hek te openen kan men via 
een niet echt aangename gang de tuin bereiken. 
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fig 55. Zicht in de binnentuin



De kwaliteit van de huidige binnentuin is matig. 
Het totale beeld doet nogal rommelig aan. Dit 
komt vooral door de private tuin die allemaal een 
andere tuinafscheiding hebben, dus er is een chaos 
van verschillende schuttingen, muren, heggen die 
ook nog allemaal variëren qua hoogte. Bij de ene 
tuin kijkt men makkelijk naar binnen, de andere 
bewoners heeft zijn tuin nog extra afgeschermd 
met een party tent, zeil etc. Dat het onderhoud van 
de tuin niet aan iedereen aan iedereen besteed 
is wordt ook snel duidelijk. Veel privétuinen zien 
er vervallen uit of dienen alleen als opslag van 
troep. Vaak zijn bomen waarschijnlijk geplant 
door de eerste bewoner inmiddels meer dan tien 
meter hoog. Ze zorgen voor schaduwwerking 
bij de andere tuinen en nemen veel zicht weg 
bij bewoners op bovenliggende verdiepingen. 

Na de rand van private tuinen is er een smalle 
buffer met groen zoals klimop. Hieromheen is een 
pad van gravel waardoor men rondom de hele 
binnentuin kan lopen. Na het pad komt een paar 
meter breed stukje gazon waarna wat hogere 
hagen verschijnen. De hagen verhullen een wat 
meer afgesloten zone met enkele zitbanken. 

Deze plek is wel comfortabel omdat er wat rust 
ervaren kan worden. Door de omringende, 
hogere hagen ervaart men niet het onrustige 
beeld van de private tuinen  Verder is er in 
gras en een beeldhouwwerk in het midden. 

De binnentuin tenslotte heeft het karakter van een 
typische gemeentetuin. Het groen dat gebruikt 
wordt ziet men in alle gemeentelijke plantsoenen, 
het behoeft nauwelijks onderhoud en is eigenlijk 
altijd groen. Hierdoor ervaart de bezoeker de tuin 
waarschijnlijk niet echt als een tuin maar meer 
als een stukje groen langs de straat. Kwalitatief 
hoogwaardigere beplanting zou een groot verschil 
maken. Bloeiende planten, mooie graspollen 
en meer variatie in plantgebruik zouden de tuin 
een stuk aangenamer maken. Beheer is ook 
een belangrijk aspect van een binnentuin en de 
woningcorporatie lijkt nu genoegen te nemen met 
het minimale. Als er iets meer geïnvesteerd zou 
worden in onderhoud zou een veel aangenamere 
tuin gemaakt kunnen worden. Ook zou Eigen Haard 
haar bewoners moeten aanspreken op het niet 
onderhouden van een tuin en bij nieuwe contracten 
bepaalde voorwaarden vastleggen. Bomen die 
te groot zijn en hinder voor andere bewoners 
veroorzaken zouden gekapt moeten worden.
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fig. 56.  Centrale deel in de binnentuin.
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fig. 57 en 58.  Entree vanaf de bergingen en straat.



57fig. 59 en 60.  Variatie aan tuinafscheidingen.



fig. 61 - 63. De meeste verbeterpunten bevinden zich in de plint van het blok.

Plint



Ontwerpaanpak

Het reloaden van een bouwblok is een opgave 
geworden die ik mezelf heb gesteld na het 
analyseren van de Indische Buurt. In het 
noordwestelijke deel is momenteel een behoorlijk 
proces van upgrading bezig. Sommigen spreken 
zelfs van gentrification maar die discussie valt buiten 
de inhoud van dit verslag. Feit is wel dat dit proces 
zich met name afspeelt in het deel van de wijk met 
het grootste aandeel koopwoningen. Daarnaast is 
de architectuur in dit deel van de wijk heel anders. 
Panden uit de tijd van de speculatiebouw hebben 
allen een eigen karakter en zijn momenteel erg 
populair vanwege hun uitstraling. Tenslotte kent dit 
deel van de wijk het meest rijke programma. Naast 
wonen zijn allerlei functies vertegenwoordigd. 
De meeste sociale en culturele instituties liggen 
in dit gebied. De Javastraat is de grootste 
winkelstraat van de wijk. De meeste verbindingen 
met het centrum zitten in dit deel van de wijk. 

De focus van de transformatie van het bouwblok 
richt zich vooral op de plint van het complex. Ten 
eerste gaan bergingen plaats maken voor (koop)
woningen zodat er een mix ontstaat van een 
huur- en koopaanbod. Meer woningen aan de 
straat betekent ook meer dynamiek, meer sociale 
controle en meer levendigheid in de directe 
publieke ruimte. Vandaar ook de keuze om meer 
deuren aan de straat te creëren. Elke woningen 
op de begane grond krijgt zijn eigen voordeur 
aan de straat. Het principe om de bestaande 
trappenhuizen zoveel mogelijk te behouden 
is bepalend geweest voor de verdere stappen 
in het ontwerpproces. De ontsluiting van de 
appartementen op de hogere verdieppingen die 
niet aangepakt worden moet worden gegarandeerd 
dus vandaar de beslissing tot het behoud. 

Een andere duidelijke tekortkoming in de huidige 
begane grond situatie van het bouwblok is de 
relatie tussen straat, woning en binnentuin. Deze 
wordt nu nauwelijks ervaren. De verbinding moet 
beter en meer zichtbaar worden. De huidige ingang 
naar het trappenhuis is donker en weggestopt. 
Naast de eigen voordeuren van de woningen 
in de plint komt er een duidelijke collectieve 
ingangen voor de appartementen erboven. 
Door het verwijderen van het gangenstelsel 
ontstaat één duidelijke brede toegang naar het 
trappenhuis. De berging achter het trappenhuis 
wordt ook opgeheven en bakstenen muur zal 
worden vervangen door glas. Hierdoor ontstaat 
een zichtlijn van de straat tot in de binnentuin 
en wordt het trappenhuis gevuld met daglicht. 

In de huidige situatie verloopt de connectie 
tussen straat en binnentuin via een omslachtige 
route. Om dit te verbeteren heb ik besloten via 
het trappenhuis een directe verbinding te maken 
naar de binnentuin. Door op de hoogte van een 
halve verdieping de beweging door te trekken 
naar de binnentuin is er de mogelijkheid om een 
niveauverschil aan te brengen in de binnentuin. 

De binnentuin zal in de nieuwe situatie dus 
bereikbaar zijn via het trappenhuis. Via de 
collectieve ingang zijn dus in het vervolg de 
appartementen op de verdiepingen te bereiken en 
de binnentuin. Twee routes worden samengevoegd 
en de beschikbare ruimte wordt vergroot zodat er 
een meer comfortabele structuur ontstaat. Door 
meer daglicht openingen te maken wordt route 
zichtbaar vanaf de straat en verandert een nauwe 
gang tot een statige entree naar woning en verder. 
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fig. 64.  De focus voor het ontwerp zal met name de plint van het blok betreffen.
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fi g. 65.  Het nieuwe ontwerp in relatie tot haar context.



Transformatie

De transformatie van het bouwblok focust zich 
met name op de plint. De relatie tussen stad, 
woning en binnentuin wordt verstoord door 
een aantal factoren die elkaar versterken en met 
name aanwijsbaar zijn in de begane grond. Het 
programma van het bouwblok bestaat eigenlijk 
geheel uit de functie wonen. De bestaande 
typologie geeft daarnaast weinig mogelijkheden 
tot het toevoegen van andere functies waardoor 
een mono functioneel type is ontstaan. 
Bij de functie wonen horen automatisch ook 
bergingen die bij dit type blok op de begane 
grond zijn geconcentreerd. Hierdoor beslaan 
de bergingen ongeveer de helft van het totale 
grondoppervlak van dit bouwblok.  Steeds vindt 
men dus een appartement met daarnaast alle 
bergingen voor de woningen aan dezelfde portiek. 

In mijn ontwerp heb ik geprobeerd in ieder geval 
op de begane grond de hoeken accenten te laten 
zijn in plaats van geforceerde pogingen tot het 
doorzetten van een bepaald ritme. Refererend 
aan het gedachtegoed van de Amsterdamse 
School waren de hoeken van een bouwblok 
de aangewezen plek om iets speciaals te doen. 

Het nemen van de hoeken werkt tweeledig, 
het biedt mogelijkheden tot aanvulling van het 
programma en geeft meteen de  mogelijkheid 
de ongelukkige plattegronden aan te pakken.
Functies die ik wil toevoegen zijn gericht op 
het blok, de wijk en de stad. Daarnaast worden 
er functies toegevoed die zich baseren op 
een commerciële manier van werken en ook 
werkgelegenheid en levendigheid met zich 
meebrengen. Er wordt daarnaast geprobeerd 
een stukje blok voor de bewoners te reserveren 
door het realiseren van een fietsenstalling een 
ontmoetingsruimte. In deze ontmoetingsruimte 
kunnen bewoners elkaar helpen met het leren 
van vaardigheden, een praatje met elkaar maken 
en biedt hen een platform voor het ontwikkelen 
van eigen initiatieven. Deze programmatische 
aanvullingen zullen de begane grond verrijken en 
tegelijkertijd een oplossing vormen voor de huidige 
geforceerde woning- en bergingsplattegronden. 
De hoeken gaan weer accenten worden voor het 
blok en zullen reacties zijn op de omgeving van 
het blok. Communicatie en interactie moeten 
gaan leiden tot een levendigere en prettigere 
beleving van de openbare ruimte en de relatie 
met de woningen en binnentuin verbeteren. 

ONTWERP
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fi g. 66.  Doorsnede over het binnengebied.
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fig. 67.  Plattegrond soutterain met binnentuin en bergingen, niveau - 1/2. Schaal 1:500.



67fig. 68.  Plattegrond begane grond, niveau + 1/2. Schaal 1:500.



fi g. 69.  Het toegevoegde programma, in mosterd commercieel, in roze gemeenschappelijk.



Toelichting ontwerp

Het programma van het bestaande bouwblok geeft 
weinig aanleiding tot interactie tussen verschillende 
bewoners van de Ambonpleinbuurt. De enige 
functie die gefaciliteerd wordt is wonen. Bewoners 
verlaten en komen hun woning binnen en dat is de 
enige stroom die nu zichtbaar is. Het programma 
dat toegevoegd wordt heeft als doel de relevantie 
van het blok voor dit deel van de wijk te versterken. 

Het uitgebreide programma moet daarnaast 
het blok interessanter en rendabeler maken 
voor de woningcorporatie. Door het toevoegen 
van koopwoningen en een functie die 
geëxploiteerd wordt door een externe partij 
wordt er ruimte gecreëerd voor investeringen 
in de overige woningen, nu en in de toekomst. 

Het programma dat toegevoegd wordt zal bestaan 
uit een aantal functies, zowel commercieel als 
non-profit. Het zal een mix worden waar niet 
alleen de woningcorporatie geld aan overhoudt 
maar waar ook de bewoners baat bij hebben. De 
commerciële functie wordt een ontmoetingsplek 
voor mensen van in en buiten de Indische 
Buurt. Met op de begane grond een koffiecafé/
lounge met flexibele werkplekken zal de hoek 
bij de nieuwe toegang naar de Indische Buurt 
letterlijk een knooppunt worden in een nieuw 
netwerk. Bij de voorgestelde gelegenheid kunnen 
mensen elkaar ontmoeten onder het genot van 
een kop koffie en gebruik maken van de tuin. 
De werkplekken moeten studenten, bewoners 
en beginnende ondernemers de gelegenheid 
bieden te werken en elkaar te inspireren. 

In aanvulling op het korte ontmoeten is er ook de 
gelegenheid om te verblijven. Geinspireerd op 
het CASA 400 concept waarbij studentenkamers 
tijdens vakanties dienst kunnen doen als 
hotelkamer en vice versa moet deze functie iets 
soortgelijks worden. Rekeninghoudend met 
het grote tekort aan huisvesting in een stad als 
Amsterdam, gecombineerd met de centrale 

ligging van de Indische Buurt zal dit concept hier 
goed werken. Net zoals het Stay-okay hostel in de 
buurt een belangrijke schakel is in het huisvesten 
van toeristen met alle impulsen voor de buurt als 
gevolg kan dit nieuwe programma iets soortgelijks 
betekenen voor de Ambonpleinbuurt. Het idee is 
dat de kamers allen gelijk en compleet uitgerust 
zijn. Elke kamer heeft een 2-persoonsbed, 
kleine werkruimte en eigen badkamer. Een 
kookmogelijkheid is niet aanwezig omdat op 
de begane grond een kantine achtige functie is 
waarbij betaalbaar en vers gegeten kan worden. 
Tijdens zomervakanties of het wisselen van 
studenten kunnen de kamers dienst doen als 
hotelkamer. De voorzieningen op de begane 
grond en eerste verdieping lokken gebruik van 
de ontmoetingsruimtes uit en kunnen leiden tot 

De tweede functie die toegevoegd wordt is 
een ontmoetingsruimte voor bewoners van het 
bouwblok die bij voorkeur een sociaal bindende 
rol vervult. Tijdens de analyse van de Indische 
Buurt viel op de veel van dit soort instituties zich 
bevinden in het noordwesten van de wijk en 
nauwelijks in het gebied rond het Ambonplein. 
Vele groepen van allerlei achtergronden die nu 
nauwelijks aansluiting vinden bij bestaande 
initiatieven kunnen met hun vertrouwde omgeving 
als bindende factor elkaar gaan ontmoeten. 

De huidige configuratie van het bouwblok negeert 
haar omgeving totaal terwijl de omgeving alle 
reden geeft tot reactie. De directe ligging aan het 
plein is aanleiding om juist op deze plek interactie 
af te dwingen. Daarbij is de mogelijkheid om een 
woning met een kwalitatieve buitenruimte hier 
te creëren niet aanwezig. Door de oppervlakte 
van de twee huidige woningen te combineren 
ontstaat er ruimte voor een ontmoetingsruimte 
voor de bewoners van het bouwblok. Hier 
kunnen spelletjesavonden en feesten worden 
georganiseerd. Daarnaast is het de bedoeling dat 
bewoners van elkaar kunnen leren hier, ze kunnen 
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fig. 70.  De toegevoegde koopwoningen op de plaats van de huidige bergingen.



elkaar vaardigheden aanleren door cursussen en 
ateliers. Een voorbeeld zou kunnen zijn een soort 
reparatie service. Vaak zijn er in een buurt altijd wel 
een paar mensen die handig zijn, en bijvoorbeeld 
goed defecte apparaten kunnen repareren. Door 
hen een ruimte te bieden zouden worden deze 
mensen meer zichtbaar en hebben zij geen overlast 
in hun eigen woning. Zo’n soort repareer café 
biedt mensen de mogelijkheid geld te besparen 
omdat hun apparaat waarschijnlijk niet vervangen 
hoeft te worden maar met een onderdeel van 
een paar euro gemaakt kan worden. De ‘gasten’ 
kunnen daarnaast meekijken tijdens de reparatie 
en zo leren het in vervolg misschien zelf te doen.

Een andere vaardigheid die in het skill-cafe  geleerd 
kan worden is textielwerk. Veel vrouwen van de 
oudere generatie en ook vrouwen uit landen als 
Marokko en Turkije zijn vaak goed in het werken 
met textiel. Deze ambacht zou ook doorgegeven 
kunnen worden aan andere mensen. Hier biedt 
het skill cafe een laagdrempelig platform om op 
bepaalde tijden elkaar te ontmoeten en van elkaar 
te leren. Bij voldoende kwaliteit zouden er zelfs 
uitwisselingen kunnen plaatsvinden tussen groepen 
van mode academies en de groep textielwerkers. 

Tenslotte zou bij deze ontmoetingsruimte ook een 
attributen opslag kunnen komen. Tegenwoordig 
koopt bijna iedereen elektrische apparaten die men 
maar een enkele keer per jaar gebruikt, zoals een 
boormachine, schuurapparaat en heggenschaar. 
In plaats van dat iedereen steeds geld uitgeeft kan 
men in dit skill cafe een ruilsysteem ontwikkelen 
waarbij van elk stuk gereedschap een paar 
exemplaren aanwezig zijn en online of via een 
app gereserveerd kunnen worden. Zo worden 
de apparaten vaker gebruikt en kunnen per 
persoon honderden euro’s bespaard worden. 

De locatie aan het plein is ideaal om meer invulling 
te geven aan de openbare ruimte. Momenteel 
wordt het plein wel gebruikt door kinderen maar nu 
krijgt ook een nieuwe groep aanleiding om van dit 
verblijfsgebied in de wijk gebruik te maken. Het skill 
cafe kan wel beginnen als een bewonersinitiatief 
met behulp van de woningcorporatie maar 
hoeft niet exclusief voor deze groep te blijven. 
Juist is het goed als mensen vanuit de hele 
wijk hierheen komen en samenwerken. 

De derde functie die toegevoegd wordt is een 
overdekte fietsenberging. Op de hoek aan het 
plein / Sibogastraat is momenteel een raar 
ingedeelde woning gecombineerd met een 
aantal bergingen. Met het verbreden van de 
ingang naar het trappenhuis en binnentuin 
blijft er weinig ruimte over voor een kwalitatieve 
woning met een buitenruimte. Daarnaast worden 
nu veel bergingen centraler geplaatst en bij 
de nieuwe woningen komt de bergingsruimte 
inpandig. Om vooral die laatste groep een 
mogelijkheid te bieden voor de opslag van hun 
fiets wordt deze centrale berging gecreëerd. 

De vierde functie die toegevoegd wordt is een 
kantoorruimte voor een commerciële partij. 
Aan de hoek Celebesstraat/ Sibogastraat komt 
een kantoor met een eigen patio. Uit twee 
voormalige woningen ontstaat een U-vormig 
kantoor waarbij de patio een verbindende factor 
vormt. De ligging op de hoek geeft het bedrijf 
de mogelijkheid om een accent te zijn in het 
bouwblok. Daarnaast wordt geprofiteerd van de 
ligging nabij de nieuwe hotelfunctie en de ligging 
nabij Oostpoort en het Muiderpoort station. 
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fig. 71.  Hotel, begane grond, niveau 1 en de kamerverdiepingen niveau 2 - 4.
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fi g. 72.  Nieuwe gevelbeeld Celebesstraat.
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De nieuw te realiseren binnentuin zal met het 
ontwerp een aantal van de tekortkomingen van 
de huidige tuin inspelen. De routing naar de tuin 
voor bewoners wordt korter en helderder. Het 
onderscheid tussen een collectieve toegang voor 
de bewoners op de verdiepingen en een individuele 
toegang voor de bewoners op de begane grond 
blijft gehandhaafd. De ingang vanaf de straat 
wordt verbeterd. In principe is deze ingang alleen 
voor degenen die hun berging met fiets via de 
hellingbaan willen bereiken en voor mensen met 
een beperkte mobiliteit. Het afgesloten karakter 
blijft wel behouden om te voorkomen dat iedereen 
de binnentuin in kan. Om dit te garanderen blijven 
ook de trappenhuizen alleen bereikbaar voor 
degenen die hun woning zo moeten bereiken.

De nieuwe configuratie van de binnentuin moet 
een meer kwalitatieve ruimte opleveren. In 
principe bestaat de nieuwe collectieve tuin uit twee 
schijven die in het midden verbonden worden door 
een groot schuin vlak. Op de onderste laag, een 
halve verdieping onder het maaiveld, bevinden 
zich de bergingen van de woningen. Tussen de 
bergingen zijn trappen die leiden naar de private 
tuinen van bewoners van de begane grond. De 
bergingen zijn geclusterd om geen eindeloze 
gangen te creëren. Door de onderbrekingen met 
de trappen zijn er geen oncomfortabele ruimtes. 
De grote concentratie bergingen zit op het 
zuiden, achter de woningen aan de Bonistraat. 
Op deze manier kan er hier een groot terras 
gemaakt worden waar de bewoners zonder 
eigen tuin van de zon kunnen genieten. Vanaf dit 
terras leidt het schuine vlak naar het level van de 
bergingen. Vanaf dit level is dan vervolgens ook 
het echte tuingedeelte in het midden te bereiken.

Het schuine vlak is geplaatst om een stevig 
gebaar te maken in de binnentuin. In plaats van 
trappen is gekozen voor een groot element dat 
een  trapachtige weg naar boven heeft en ook 
een meer hellingbaan achtige weg zodat beide 
levels ook voor verschillende soorten bewoners 
toegankelijk zijn. Het is de bedoeling dat onder 
het schuine vlak een speelruimte wordt ingericht 
voor kinderen van het complex. Zij kunnen hier 
beschut en regenvrij spelen en ouders kunnen 
makkelijk vanaf het boven gelegen dek de boel 
in de gaten houden. In het deel van de echte tuin 
blijven verder 3 in maat verschillende oppervlaktes 
over waar met allerlei soorten groen verschillende 
typen tuinen aangelegd kunnen worden. In het 
beeld is voor het grootste oppervlak een soort  
abstracte tuin voorgesteld met een patroon 
van diagonalen en enkele grotere bomen. 
Voor de andere delen kan een ander karakter 
worden gezocht. Dit is een opgave opzich en zou  
eigenlijk nog meer aandacht moeten krijgen. 

De twee levels in de binnentuin hebben verder 
ook beide een ander karakter. Het onderste level is 
deels bergruimte maar ook vooral echt tuin. Door 
de oppervlakte te verdelen in verschillende kamers 
met elk een eigen karakter en uitstraling wordt 
geprobeerd intieme en prettige ruimtes te creëren. 
In plaats van één tuin komen er zones die steeds 
een ander karakter hebben. Zo wordt er ingespeeld 
op de behoeftes van meerdere doelgroepen.
Het dek boven is voor het grootste deel terras 
maar ook een belangrijke verkeersroute dat 
de verschillende trappenhuizen met elkaar in 
verbinding stelt. Door de hoogteverschillen zal er 
verder een interessant spel ontstaan tussen de private 
tuinen en het binnentuin als collectief element.   
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fi g. 73.  Isometrie van de opnieuw ingerichte binnentuin.
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fig. 74.  De twee typen woningen op de begane grond, op de hoeken die met een dubbele hoogte.  
               Daarboven de verdieping met in het midden de onaangepaste woningen.



De appartementen van het bouwblok voldoen 
in principe aan alle standaarden van een 
goede woning. Het blok is gebouwd in 1982 
en is voldoende geïsoleerd. De bouwkundige 
kwaliteit is goed en de woningcorporatie heeft 
regelmatig onderhoud verricht aan kleine 
dingen om de woningen goed te houden. 
Bij het aanpakken van de plint wordt de ruimte 
van de bergingen opgeofferd voor een nieuwe 
woning. Door de smalle afmetingen is besloten 
het appartement erboven erbij te voegen om 
zo een ruime woning te kunnen realiseren. Aan 
de achterzijde wordt de woning over twee lagen 
geëxtrudeerd waardoor er meer lichttoetreding 
kan worden gerealiseerd. De nieuwe woning 
heeft door de twee lagen en de te realiseren vide 
meer flexibiliteit en wordt eigenlijk voorgesteld 
als woon-werk ruimte. Door in het midden van 
de woning een bergruimte te plaatsen wordt de 
woning als het ware in tweeën verdeeld maar met 
behoud van de zichtlijn over de totale lengte. In het 
geprefereerde geval van een woon-werk woning 
zal de kantoorfunctie zich aan de straatzijde 
bevinden. De bewoner heeft dan de vrijheid om al 
dan niet de bovenverdieping deel bij het kantoor 
te betrekken, afhankelijk van de grootte van het 
bedrijf. Door de vide en de trap aan de voorzijde 
is er altijd een relatie tussen beide levels. In het 
geval van alleen werkruimte op de begane grond 
kan ervoor gekozen worden de bovenverdieping 
aan de voorzijde in te richten als extra slaapruimte. 
Op de bovenverdieping zorgt de badkamer voor 
de scheiding in de ruimte, ook hier weer wordt 
de zichtlijn van voor tot achter behouden. Het 
woongedeelte van deze woning bevindt zich vooral 
aan de achterkant. Hier is op de begane grond een 
grote leefkeuken gerealiseerd en op de verdieping 
een grote master bedroom. De woning is met 
name geschikt voor jonge stellen zonder kinderen 
waarvan een of beide een kantoorfunctie aan huis 
wensen. De kantoorfunctie is een aanvulling op 
het programma van het bouwblok en lokt meer 
activiteit uit en meer variatie op verschillende tijden. 

De naast gelegen woning vraagt om een andere 
indeling doordat deze een eigen toegang 
aan de straat krijgt. Momenteel zou men dan 
binnenkomen in de keuken of woonkamer en 
dat is niet wenselijk. In de nieuwe indeling is 
geprobeerd een meer open woning te creëren. 
Dienende ruimtes zoals toilet, badkamer, berging 
en slaapkamer zijn achter elkaar geplaatst aan één 
kant zodat het breedste deel aan de andere kant 
open en vrij indeelbaar blijft. Hier is plaats voor een 
zitruimte en open keuken met eetgedeelte. Achter 
de keuken bevindt zich een schuifwand waardoor 
er een tweede afsluitbare slaapkamer kan worden 
gemaakt of nog een extra zit- of werkruimte. 

Door het verwijderen van de bergingen op de 
begane grond van het blok ontstaat een nieuwe 
opgave. Een bergingsruimte van minimaal 
5 m2 is verplicht bij elke woning. De nieuwe 
woningen en de opnieuw ingedeelde woningen 
krijgen deze bergingsruimte inpandig. Voor 
de appartementen op de bovenverdiepingen 
betekent dit dat hun berging opnieuw elders 
gerealiseerd wordt en wel in de binnentuin. 

De doorlopende beweging die ik wil maken 
vanaf de straat via het trappenhuis naar de 
binnentuin levert een kans voor de oplossing 
van de bergruimte voor het bouwblok. Door het 
niveauverschil van een halve verdieping is ervoor 
gekozen de binnentuin een halve verdieping te 
verdiepen zodat er netto een extra laag ontstaat 
waarin de bergingen opgelost kunnen worden. De 
binnentuin gaat nu als het ware bestaan uit twee 
schijven, de onderste wordt de echte binnentuin 
omringd door een netwerk van bergingen. 
Daarboven komt een dek dat het merendeel van 
de trappenhuizen met elkaar in verbinding stelt 
en de door de bergingen ingenomen ruimte terug 
geeft aan de gebruikers. Op het zuiden komt 
het grootste deel bergingen te staan waardoor 
hier ook een groot terras gemaakt kan worden. 
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Entree

fig. 75. Woning type I.
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Entree

fig. 76. Gerenoveerde trappenhuis.
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Kantoor aan huis

fig. 77.  Woningtype II met dubbele hoogte.
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Beheer

Een belangrijk aspect van een gebouw en 
de gebouwde omgeving is het beheer. Goed 
beheer is cruciaal voor het behoud van bepaalde 
kwaliteiten en bij gebrekkig onderhoud ontstaat 
al snel een beeld van verpaupering dat in het 
nadeel werkt van een heel gebied. Kleine dingen 
als een schone straat en goede verlichting dragen 
bij aan een gevoel van veiligheid en comfort. 

Momenteel wordt het gekozen bouwblok beheerd 
door woningcorporatie Eigen Haard. Deze 
corporatie, die al bestaat sinds de jaren ’20, heeft 
een groot deel van de woningen in de Indische 
Buurt in haar bezit. Fusies met andere corporaties 
in het verleden hebben dus doen resulteren in 
een aanzienlijk woningbezit. Waar het beheer 
van de gemeente stopt, begint het werk voor de 
corporatie. Het bouwblok en ook de bijbehorende 
binnentuin zijn qua onderhoud afhankelijk van 
Eigen Haard. In het gekozen bouwblok zien 
we ook dat de corporatie eigenaar is van het 
totale blok. Dit in tegenstelling met vele andere 
blokken in vooral het noordelijk deel van de wijk. 
De woningcorporatie heeft als voordeel dat bij 
onderhoud alle bewoners makkelijk te informeren 
en te bereiken zijn. Ook zijn er vaak weinig bezwaren 
omdat het een grote groep betreft zodat iedereen 
in hetzelfde schuitje zit. Het is wel zo dat door dit 
totaalbezit er weinig variatie en verandering is in 
het bouwblok. Het voorstel om meer individueel 
woningbezit toe te laten zorgt ervoor dat meer 
bewoners zelf initiatieven nemen om hun 
eigen bezit zo goed mogelijk te onderhouden. 

De binnentuin wordt het terrein van alle bewoners. 
Deze zal ook alleen voor hen toegankelijk zijn. De 
enige toegang vanaf de straat, aan de Sibogastraat, 
zal afsluitbaar zijn. De bewoners van de begane 
grond hebben een individuele toegang naar 
onderste laag van de binnentuin. De bewoners 
van de hoger gelegen appartementen komen 
binnen via het trappenhuis op het verhoogde 
level van de tuin. Het beheer van de binnentuin 
zal zijn voor de woningcorporatie. Steeds vaker 
ziet men initiatieven waarbij de bewoners 
samen verantwoordelijk worden gemaakt voor 
het onderhoud van een binnentuin. Door een 
onderhoudsvriendelijke tuin aan te leggen wordt 
het werk aan de tuin beheersbaar en dat is ook 
een reden om het beheer dan bij de corporatie 
te houden. In de praktijk betekent onderhoud 
door de bewoners vaak meer een verplichting 
dan iets dat graag vrijwillig wordt gedaan.
Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de bewoners 
al een eigen tuin te onderhouden. Voor degenen 
die wel graag bezig met tuinierenzijn zouden er bij 
de gezamelijke ontmoetingsruimte 
mogelijkheden geboden kunnen 
worden tot deze en andere activiteiten.

Graag zou ik op korte termijn mijn ontwerpvoorstel 
willen presenteren aan woningcorporatie Eigen 
Haard nadat een eerdere poging geen doorgang 
kon vinden. Hun feedback over de uitvoerbaarheid 
van bepaalde aspecten in het ontwerp zal zeer 
waardevol zijn voor het succes van dit ontwerp.
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fig. 78. Beeld van maquette, hoek met het hotel.
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EINDBESCHOUWING

Het afstudeertraject binnen de studio Habitat 
Reloaded was voor mij de perfecte manier om mijn 
studie af te sluiten. Niet eerder vond ik een project 
dat zo goed de verschillende relaties binnen een 
architectonische opgave weet te verenigen. Met 
de Indische Buurt als startpunt is geprobeerd 
zoveel mogelijk aspecten op het gebied van 
stedenbouw, architectuur, sociologie , economie 
etc. te integreren in een ontwerpopgave. Hierna 
is geprobeerd deze ontwerpopgave zo goed 
mogelijk uit te voeren en te testen op een specifieke 
casus, een bouwblok in de Indische Buurt. 

Ik heb mezelf de uitdaging voorgesteld om een 
bouwblok uit de stadsvernieuwingperiode te 
revitaliseren. Een type dat dominant is in een 
groot deel van de Indische Buurt maar daarnaast 
steeds minder gewaardeerd wordt.  Allereerst 
zijn de verschillende aspecten benoemd die 
samen het ‘probleem’ vormen. Als belangrijkste 
komen hierbij naar voren de binnentuin, de 
woningen en het eenzijdige programma. 
Kijkend naar het blok als geheel en in relatie 
tot de directe omgeving kan geconcludeerd 
worden dat de relatie tussen de genoemde 
elementen verstoord is en om interventies vraagt. 

Het nieuwe ontwerp heeft zich gefocust op de plint 
van het bouwblok aan het Boniplein. Er is een stukje 
realisme meegenomen door de ingrepen in de 
plint te concentreren. Het gaat hier immers om sociale 
huurwoningen. Daarnaast wordt geprobeerd  
bepaalde investeringen haalbaar te maken door 
bijvoorbeeld het toevoegen van koopwoningen, 
kantoorruimtes en studenthuisvesting/hotel. 
Het is belangrijk om dit voorstel op korte termijn 
voor te stellen aan de woningcorporatie dat 
het blok in haar huidge staat beheert, namelijk 
Eigen Haard. Feedback op de ontworpen 
financieringsprincipes kan meegenomen worden 
in het totale ontwerp. Helaas heeft een eerder 
geplande afspraak geen doorgang kunnen vinden.

Terugkijkend op de ontwerpopgave denk ik dat 
ik het mezelf niet makkelijk heb gemaakt. Het 
bouwblok uit de stadsvernieuwing wordt eigenlijk 
altijd genegeerd en vaak te makkelijk gesloopt. 
Ik ben er echter wel van overtuigd dat dit type 
blok, dat een groot deel van de Nederlandse 
bouwvoorraad  vormt, binnen korte tijd echt om 
interventies vraagt. Vandaar dat ik dan ook 
niet twijfel aan de relevantie van dit project.

Bij het maken van het ontwerp heb ik geprobeerd 
zoveel mogelijk issues aan te pakken. Het 
jaren ‘80 bouwblok vraagt om een diverser 
programma, aanpak van de woningen op 
de begane grond, daarmee ook deels een 
nieuwe gevel, een nieuwe binnentuin etc. 
Centraal in het ontwerp staat de omgang met 
het bestaande waardoor interventies complex 
werden. Zo is bijvoorbeeld de gevel niet geworden 
zoals ik wilde. Het gegeven biedt weinig moois 
en het toevoegen van een nieuwe gevel vraagt 
daarom tijd en aandacht die ik op het laatst helaas 
niet meer voldoende had. Op de gevel na ben ik 
over het ontwerp als geheel erg tevreden. Ik denk 
dat ik erin ben geslaagd om mooie en flexible 
woningen te realiseren op de begane grond. De 
routing in de trappenhuizen en de connectie 
met de binnentuin is nu helder, ruimtelijk en 
comfortabel.  De binnentuin zelf is een spannende 
plek geworden waar bewoners graag zullen 
verblijven. Door het verplaatsen van de bergingen 
naar de binnentuin en de connectie tussen 
collectieve en private tuinen wordt levendigheid 
gegarandeerd. Tenslotte heb ik ook extra 
programma toegevoegd en uitgewerkt, het hotel 
is een waardevolle aanvulling in het blok en past 
goed in de context van het complex. Het hotel is 
ontworpen tot een goede basis voor een definitef 
ontwerp en behoeft nu vooral materialisatie. Het 
belangrijkste is dat alle afzonderlijke aspecten 
samenkomen in een ruimtelijk totaal ontwerp 
met vele kwaliteiten. Ik hoop dat het project in de 
nabije toekomst zal dienen als een inspiratiebron 
voor de omgang met de vele bouwblokken 
in Nederland die te lang genegeerd zijn.
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