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PROlOOG 

Voor u ligt het verslag "Herstructurering van een stedelijk scharnierpunt, 
binnenstedelijke brandweerkazerne met woningbouw in Amsterdam", het 
afstudeerproject dat ik heb uitgevoerd als afronding van mijn studie 
Architectural Design & Urban Cultures aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Dit verslag is het resultaat van het onderzoek dat ik 
heb gedaan naar de historische ontwikkelingen van de Foelieblokken 
in Amsterdam en het daaruit voortvloeiende ontwerp voor een 
brandweerkazerne in combinatie met woningbouw. 

Het afstudeertraject is begonnen als collectief in de vorm van een 
atelier. Er is gezamenlijk onderzoek gedaan naar de stadsweg die 
Amsterdam doorkruist van noord naar zuid. Deze dwarsdoorsnede 
bestaat uit de wegen s116 en s112 en loopt van de noordelijke ringweg 
A 10 onder het IJ door langs de Valkenburgerstraat, de Weesperstraat, 
de Wibautstraat en de Gooiseweg richting de zuidelijke ringweg AlO. 

Aan de zuidzijde van de IJtunnel bevindt zich Groot Waterloo, een 
wijk die onderdeel uitmaakt van het centrum van Amsterdam, maar 
wat betreft structuur sterk afwijkt van de rest van de binnenstad. Dat 
is het resultaat van enkele grootschalige stedebouwkundige ingrepen, 
die ervoor hebben gezorgd dat Groot Water100 een enorme varieteit 
aan bebouwingstypologieen kent, afkomstig uit verschillende tijdslagen 
met wisselende visies. De stadsstructuur van de wijk is hierdoor 
gefragmenteerd geraakt en vraagt om herstructurering. 

Er bevindt zich een sterk aanwezige 'botsing' die veroorzaakt is 
door twee verschillende visies te combineren op de locatie van de 
brandweerkazerne aan de Valkenburgerstraat. Dit maakt de brandweer 
het knelpunt en vraagstuk dat opgelost moet worden om de structuur 
te reorganiseren. De brandweer heeft van oudsher een sterk introvert 
karakter, hetgeen zich vaak ook zo vertaalt in het ontwerp. Dit is 
ook het geval met de huidige kazerne aan de Valkenburgerstraat. 
Hierdoor lijkt zij niet geschikt als puzzelstuk voor de herstructurering 
in de Valkenburgerstraat/Groot Waterloo. Naast de problematiek van 
de stedebouwkundige inpassing, kampt het gebouw zelf ook met 
ouderdomsverschijnselen die de hoognodige efficientie van de brandweer 
belemmeren. Dit brengt ons bij de volgende hoofdvraag. 

Hoe kan de brandweerkazeme zich zodanig inpassen en presenteren in de stad dat 
zij de stedelijke structuur herstelt? 

Om deze vraag te beantwoorden heb ik een uitgebreide analyse 
uitgevoerd naar de huidige brandweerkazerne aan de Valkenburgerstraat 
om de problematiek van de stedebouwkundige inpassing en het 
functioneren ervan in kaart te brengen. Verder heb ik verschillende 
case-studies gedaan die tot meer inzicht hebben geleid over de 
verschillende typologien en de representatie van de brandweer in de 
stad. De uitgangspunten die uit deze analyses naar voor zijn gekomen 
hebben de basis gevormd van mijn ontwerp. Het ontwerp zal in het 
laatste hoofdstuk van het verslag behandeld worden. 
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HISTORISCHE ANALYSE GROOT WATERLOO 

Groot Waterloo ligt in het centrum van Amsterdam tussen het oude stadshart, 
de Grachtengordel en de Plantagebuurt. Het gebied wordt omkaderd door 
de Amstel, de Nieuwe Herengracht, het Oosterdok, de Zwanenburgwal 
en de Oude Schans en vormt de schakel tussen het centrum van de stad 
en de oostelijke buitenwijken. De huidige structuur van Groot Waterloo is 
grotendeels bepaald door een aantal stedebouwkundige ingrepen, die vooral 
tijdens de vorige eeuw hebben plaatsgevonden. Hiermee is de voormalige 
eilandenstructuur grotendeels verdwenen en zijn slechts fragmenten zichtbaar 
van wat ooit een prominent havengebied voor de stad was. 
Om de huidige structuur van het gebied te kunnen begrijpen zal ik eerst 
een aantal belangrijke gebeurtenissen behandelen. De gebeurtenissen zijn 
ingedeeld in een zestal perioden, die de geschiedenis van het gebied Groot 
Waterloo beschrijven. 
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PERIODE 1:<1600 
ONTSTAAN VAN DE OOSTELI}KE HAVEN EI LAND EN 

Het gebied Groot Waterloo is ontstaan aan het eind van de 16e eeuw. Dit 
stuk grond werd tot dan toe niet in de uitbreidingsringen van Amsterdam 
opgenomen, omdat het bijna continu onder water stond en daardoor moeilijk 
te bewerken was . Om die reden werden in dit gebied functies gesitueerd die 
niet gewenst waren binnen de stadsmuren, zoals fabrieken, armenhuizen en 
tehuizen voor zieken. 'Groot Waterloo' was tot dan toe niet meer dan een dijk 
met een toegangspoort tot de stad. 
Daar kwam door de eerste planmatige uitleg verandering in . Tussen 1578 
en 1665 groeide de havenstad Amsterdam enorm. De uitleg van Amsterdam 
was dringend nodig door de explosieve toename van de bevolking, vanwege 
de religieuze tolerantie, de toename van welvaart en handel en de bedreiging 
door Spaanse veldheren. Door een uitbreiding aan de oostzijde van de stad 
kon de haven binnen de stadsmuren getrokken worden, waardoor deze beter 
te verdedigen was . Tot dan toe lag de haven van Amsterdam direct aan het 
IJ, waardoor dit gebied zeer kwetsbaar was voor aanvallen van buitenaf. 
Daarom is rond 1600 besloten om de haven ook binnen de stadsmuren te 
brengen. De scheepsbouw en aanverwante activiteiten werden gedurende 
deze periode vanuit de huidige Nieuwmarktbuurt in oostelijke richting 
verplaatst, hetgeen geleid heeft tot de aanleg van de kunstmatige eilanden 
Uilenburg, Valkenburg en Rapenburg. Deze eilanden vormen de basis voor 
wat later Groot Waterloo zal worden. 

De uitbreidingen die in Groot Waterloo hebben plaatsgevonden zijn 
anders dan de uitbreidingen van 1611, waarin het westelijke deer van de 
Grachtengordel werd uitgebreid. V66r die tijd is zichtbaar dat de eerste en 
tweede uitleg aansluiten op de middeleeuwse stadsstructuur. De uitbreiding 
van de eilanden Valkenburg, Uilenburg en Rapenburg volgen echter niet de 
structuur van de middeleeuwse stad, maar vertoont een afwijkende structuur, 
gericht op de scheepsbouw en de meest gunstige orientatie voor wat betreft 
windrichting. De eilanden zijn rechthoekig en symmetrisch van opzet en 
worden omsloten door brede waterstraten van ongeveer 35 meter. Door de 
hoge grondprijzen in de binnenstad en de hoge kosten voor de drooglegging 
van het omliggende land is bij de eilanden gekozen voor een duidelijke 
symmetrie en een homogene bebouwingstypologie. De kades op de eilanden 
werden gebruikt door het scheepsbedrijf en werden groots opgezet. De 
kavels aan de straatzijde waren klein en de straten sma!. Langs de centrale 
as van het eiland werden goederen getransporteerd. Er waren verder geen 
dwarsstraten en er was geen enkele verbinding met Uilenburg of de stadswa!. 
De eilanden waren in het stedelijk weefsel enclaves en vertoonden een 
duidelijke hierarchie in de infrastructuur. Deze hierarchie is bepalend geweest 
voor de structuur van Groot Waterloo . 

Hel eiland Marken 
(legenwOOrdig Valkenburg) 

Smalle sleegjes die de woningen van 
de armen onlslolen . 

Valkenburg als haveneiland 
mel pakhuizen en voomamelijk 
scheepvaart. 
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PERJODE 2: 1600-1845 
WEGTREKKENVAN DE HAVENACTrVITEITEN EN ONTSTAAN VAN DE 
'JODENBUURT'. 

In 1593, als Groot Waterloo binnen de stadsmuren komt te liggen, vinden er 
enkele ontwikkelingen plaats, die van grote invloed zijn op de functie van het 
gebied. 
De eilanden vormden het minst aantrekkelijke gedeelte van de stad om 
te wonen. Daardoor was het vooral de armere bevolkingsgroep die naast 
de overlastgevende scheepswerven kwam te wonen. In die tijd werden de 
eilanden, met name Vlooyenburg, bewoond door Joden, die ten tijde van de 
dertigjarige oorlog (1618 -1648) onder andere Duitsland en Polen moesten 
ontvluchten . Hierdoor werd de wijk in de volksmond al snel de 'Jodenbuurt' 
genoemd . 
In de periode 1725-1792 bloeide de diamanthandel op, waarin een groot 
deel van de Joodse bevolking werkzaam was. De handel ontwikkelde 
zich tot een grootschalige bedrijfstak, die zijn sporen heeft nagelaten in 
de Jodenbuurt. Door de nieuwe welstand waren Joden in staat om grote 
synagogen te bouwen en huizen te kopen in de meer welvarende gebieden 
van Amsterdam. Daarnaast waren ze ook in staat om voorzieningen te treffen 
voor de armere Joodse gemeenschap die in de Jodenbuurt bleef wonen. 
De religieuze vrijheid had namelijk een keerzijde: in ruil voor deze vrijheid 
van godsdienst moest de Joodse Gemeenschap voor haar eigen bevolking 
zorgen. 

Ondertussen waren de havenactiviteiten dusdanig gegroeid dat er een 
nieuwe locatie gezocht moest worden met meer ruimte en een betere ligging 
ten opzichte van de handelsroutes. Na 1611 week de scheepvaart daarom 
uit naar de nieuwe westelijke eilanden. Hierdoor nam de havenfunctie op 
Uilenburg, Rapenburg en de Valkenburg verder af en begon de Joodse 
bevolking zich ook op deze eilanden te vestigen. 

PERIODE 3: 1845 -1930 
ECONOMISCHE EN HYGIENISCHEVOORUITGANG 

Voorheen yond het verkeer in het gebied voornamelijk over het water plaats, 
maar door de economische en hygienische vooruitgang en de komst van 
de auto won het vervoer over land aan belang. Wegen werden verbreed, 
waardoor de eilanden toegankelijker werden voor autoverkeer. De tot dan 
toe smalle centrale assen die het eiland verbonden met het land, werden tot 
bredere hoofdwegen gemaakt, om zo het gebied beter met de rest van de 
stad te verbinden. Met de opkomst van de gezondheidszorg onder leiding van 
de hygienisten die pleitten v~~r meer licht, lucht en ruimte in de stad, werden 
de woningen die in een slechte staat verkeerden vervangen door ruimer 

Hoofdontsluiting van het eiland 
Valkenburg. 

Een van de vele smalle ziisteegjes op 
de eilanden 

opgezette nieuwbouw. Dit mondde uit in de oprichting van de Woningwet Groot Waterloo vol onbewoonbaar 
in 1901, die grote invloed heeft gehad op de wijk. De sanering van de ver1<laarde woningen 
Jodenbuurt werd in gang gezet en in de jaren dertig werden plannen gemaakt 
voor de uitbreiding van de stad (AUP') en de aansluiting van de binnenstad 
op het buitengebied. Groot Waterloo was een belangrijke schakel in dit plan 
en moest voor de doorstroom van het verkeer gaan zorgen. 
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1950 Na de oor1og ligt de wijk er verval1en en verlaten bij . De sanering van de Joodse wijk wordt verder 
doorgezet en wegen worden verder verbreed. 

1970 De aar,leg van de stadssnelweg en de metro, die het centrum van Amsterdam moesten gaan 
ontsluiten. Verdwijning van de eilandenslructuur. 



PERIODE4: 1930-1950 
TWEEDE WERELDOORlOG EN PERIODEVAN WEDEROPBOUW 

De buurt raakt tijdens de Tweede Wereldoorlog in verval en de enkele goede 
woningen die er nog staan storten ook in, aangezien ze niet als vrijstaande 
gebouwen zijn ontworpen. Door de deportatie van vele joden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog ligt de wijk er na de oorlog vervallen en verlaten bij. 
Slechts een klein gedeelte van de Joodse bevolking keert na de oorlog terug. 
De woningen in de wijk verkeerden in een slechte staat, waardoor de wijk 
opnieuw opgebouwd moest worden. De gemeente Amsterdam ziet dit als een 
kans en komt in 1953 met het wederopbouwplan, dat parallelloopt aan het 
AUP van de jaren dertig, maar dan nog grootschaliger. Wonen en werken 
wordt gescheiden, waardoor er beduidend grotere verkeersstromen de stad 
in- en uittrekken . Om deze verkeersstromen te faciliteren worden wegen 
verder verbreed en ontstaan er plannen om stadssnelwegen naar het centrum 
aan te leggen. 

PERIODE 5: 1950-1970 
CITYVORMING 

De periode, waarin het plan voor de verkeersverbetering in de binnenstad ten 
uitvoer wordt gebracht, wordt gekenmerkt door een grote verkeersdoorbraak, 
de opkomst van grootschalige gebouwen en het verdwijnen van de voormalige 
eilandenstructuur, die typerend was voor het havengebied. Oit alles is het 
gevolg van de uitvoering van het plan IJtunnel-trace en het plan Wibaut-as. 
Het plan is gebaseerd op de verbetering van de aansluiting van de binnenstad 
op het buitengebied en behelst de verbreding van de smalle radiale routes tot 
grote stadssnelwegen. Eind jaren twintig werd Amsterdam beheerst door het 
idee dat het bereikbaar gemaakt moest worden voor grote verkeersstromen, 
waardoor het centrum beter bereikbaar zou worden en de stad niet achter zou 
blijven bij andere Metropolen in Europa. 
In eerste instantie ging het om twee op zichzelf staande projecten: de 
verbinding van Amsterdam Noord met het centrum en de Wibaut-as met het 
centrum. Hierdoor zou op Valkenburg aileen een kleinschalige wegverbreding 
plaatsvinden, met een bescheiden aansluiting op de IJtunnel. De plannen 
veranderden echter door de bestedingsbeperkingen die Amsterdam opgelegd 
kreeg. Het rijk zou onder speciale omstandigheden de tunnel aan de stad 
schenken, maar dat hield wei in dat Amsterdam de tunnel zou aansluiten op 
een tangentiale door de stad gesneden autosnelweg, de Wibaut-as. 
Deze beslissing betekende het einde van de eens zo kenmerkende 
eilandenstructuur van het gebied. Het eiland Valkenburg verdwijnt door het 
dempen van de Markengracht en de bebouwing aan de Valkenburger- en 
Rapenburgerstraat wordt grotendeels gesloopt. 
Het IJtunnel-trace domineert lange tijd de open bare ruimte van Groot 
Waterloo. Ter hoogte van het Mr. Visserplein is langs de verbinding 
Wibautstraat-IJtunnel een ongelijkvloers kruispunt aangebracht, waar de 
tram en het autoverkeer bij elkaar komen . Oeze grootschalige infrastructurele 
plannen hebben gezorgd voor een sterke breuk in de voormalige 
stadsstructuur. Hierdoor is de openbare ruimte in het gebied gefragmenteerd 
en is er geen duidelijke relatie tussen de bebouwing aan de oost- en 
westzijde van de Valkenburgerstraat. 

Groot Waterloo tijdens de aanleg van 
de stadssnelweg 

De inlrede van de stadssnelweg 
zorgde voor een enorme kaalslag in de 
Jodenbuurt. 

Links de lege vlakte waar de huidige 
VaRa-strook gebouwd is. 
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2009 De stadssnelweg is verleden tijd en de structuur in de wijk wordt zoveel mogelijk hersteld. Aanleg 
van de VaRa-strook op de Valkenburgerstraat. 

2009 Het gebied Groot Waterloo met rechtsboven de IJlunnel en linksonder het Mr. Visserplein. 



PERIOOE 6: 1970-2008 
H ERSTRUCTURERING VAN G ROOT WATERlOO 

Eind jaren zeventig kwam men tot inkeer. Het belang van de stadssnelweg 
naar de binnenstad was verdwenen en men ging zich richten op het faciliteren 
voor het langzaam verkeer. Deze verschuiving zorgde ervoor dat de 4-baans 
snelwegen, die al wei waren uitgevoerd, overbodig werden. Er werd dan ook 
gepleit voor een vernauwing van de Valkenburgerstraat. Ter hoogte van de 
Foelieblokken werden de straatwanden aangeheeld en op de kruising tussen 
Valkenburgerstraat en de Anne Frankstraat verrees een brandweerkazerne. 
Het gebied naast de kazerne, tussen de Valkenburgerstraat en de 
Rapenburgerstraat, bleef lange tijd een kale vlakte en werd gebruikt als 
marktplein. 
In november 1985 werd een werkgroep opgericht, bedoeld om de 
problematiek van de Foelieblokken te analyseren en aan te pakken. Een jaar 
later werd op basis van een Nota van Uitgangspunten een stedebouwkundig 
programma van eisen opgesteld , met als hoofddoel het "aanhelen" 
van de buurt en het herstellen van de verbindingen met de omliggende 
gebieden. In de jaren 90 wordt een plan ontwikkeld om de ruimte tussen de 
Valkenburgerstraat en de Rapenburgerstraat, die is ontstaan door de aanleg 
van het IJtunnel-trace, te bebouwen. 

VARA-STROOKVANATElIERPRO 
Wat aanvankelijk als een prestigeobject van Amsterdam werd beschouwd, 
bleek later een verkeerswoestijn die de buurt in tweeen verdeelde. De strook 
die ontstond na het reduceren van de stadssnelweg tot een stadsboulevard 
strekte zich uit van het Mr. Visserplein tot aan de Anne Frankstraat en was 
een kale vlakte van 100 meter breed en 300 meter lang. Vanwege de bouw 
van het stadhuis naast het Waterlooplein, werd de Waterloopleinmarkt tijdelijk 
op de strook gevestigd. Na de opening van het stadhuis in 1986 keerde de 
markt terug naar het Waterlooplein en werd er gezocht naar een nieuwe 
invulling van het gebied. 
Dit resulteerde in de ontwikkeling van de VaRa-strook. Een aantal 
bouwblokken met wooneenheden die de structuur van Groot Waterloo 
probeerde te herstellen . Het basisontwerp v~~r dit stedenbouwkundige 
plan werd in 1990 gemaakt door Atelier PRO. Er werd gestreefd naar 
integratie van het bouwblok met de parcellering van het archetypische 
stadshuis, kenmerkend voor zijn verschijningsvorm in de binnenstad. 
Het bouwblok zorgde voor een duidelijke straatwand van 7 tot 8 lagen 
aan de Valkenburgerstraat. De woonbebouwing aan de oostelijk gelegen 
Rapenburgerstraat werd lager en opener van karakter en werd 4 tot 5 lagen . 
De woonblokken zorgden voor het herstel van de Rapenburgerstraat. De 
Valkenburgerstraat aan de andere zijde van het woonblok werd versmald, 
maar bleef toch een belangrijke stadsader met twee keer twee rijstroken. 
Het nieuwe straatprofiel aan de Valkenburgerstraat betekende het einde 
van de stadssnelweg en zorgde voor een versmalling van de straat tot 
een stadsboulevard. Doordat de rooilijn van de brandweerkazerne uit het 
begin van de jaren 70 aansloot op het uitgangspunt van de stadssnelweg 
en de VaRa-strook aansloot op de stadsboulevard is een sprong zichtbaar 
in de straatwand. De sprong heeft tot gevolg dat het volume van de 
brandweerkazerne meer op de achtergrond is komen te liggen met een groot 
voorliggend stuk openbare ruimte. Deze ruimte is momenteel tot een stedelijk 
vacuum verworden, waar zelden activiteiten plaatsvinden. 

De Brandweerkazeme in aanbouw. 

De wijk Groot Waterloo wordt weer 
opnieuw vormgegeven. 

Anne Frankstraat met het in aanbouw 
zijnde politiekantoor. 
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De huidige Valkenburgerstraat als stadsboulevard . 

Uitloop IJtunnel richting Groot Waterloo, vroeger de verbinding met de stadssnelweg. 
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GROOTWATERLOO ANNO 2009 

Groot Waterloo is een transitiegebied geworden voor het autoverkeer. 
Vooral de cityvorming heeft ervoor gezorgd dat de wijk tegenwoordig 
fungeert als doorvoerroute. In de Valkenburgerstraat zijn de restanten 
van de cityvorming in de vorm van grootschalige bouwblokken en 
brede wegen nog duidelijk aanwezig. Met de VaRa-strook heeft men 
de ingreep uit de jaren zestig en zeventig trachten te herstellen, maar 
tot een volledig totaalplan is het nooit gekomen . Vandaar dat er bij 
de Anne Frankstraat nog steeds een breuklijn zichtbaar is tussen de 
structuur van de stadssnelweg en de nieuwe stadsboulevard. Ter 
hoogte van de Foelieblokken en het brand weer- en politiecomplex 
ontstaan daardoor grote openbare ruimten die geen duidelijke functie 
hebben in het gebied. 
De Foelieblokken zijn tot nu toe nog niet hersteld waardoor het 
breukvlak nog steeds zichtbaar is aan de straatzijde. Het ontbreken 
van een duidelijke kopbebouwing aan het blok van Rapenburg en 
de tijdelijke supermarkt aan de Valkenburgerstraat benadrukken de 
doorbroken structuur van het voormalig gesloten bouwblok. De enorme 
breedte van de weg draagt eraan bij dat de gebouwen aan beide zijden 
van de Valkenburgerstraat geen directe relatie tot elkaar vertonen. 
De veranderingen in het straatprofiel van de Valkenburgerstraat 
hebben er eveneens voor gezorgd dat de stedebouwkundige 
opvattingen uit de verschillende tijdlagen zichtbaar zijn in de huidige 
bebouwingstypologieen. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de 
verschillen in schaal en architectuur van de bebouwing. 

De Rapenburgerstraat verschilt van de Valkenburgerstraat en is meer 
gericht op kleinschalige monumentale woningbouw en kantoren. De 
Rapenburgerstraat is ingericht op het langzaam verkeer en vormt 
een belangrijke fietsverbinding vanuit de Muiderstraat richting het 
Rapenburgerplein. Deze verbindingsroute wordt sinds de cityvorming 
ter plaatse van de Anne Frankstraat afgebroken en omgeleid via de 
nieuwe Herengracht naar het Rapenburgerplein. Aan de overzijde 
van de Anne Frankstraat staat tegenwoordig het brandweer- en 
politiecomplex, dat aansluit op de rooilijn die men voor ogen had 
begin jaren zeventig. Het complex vormt een duidelijke straatwand 
richting de Anne Frankstraat, maar vindt geen aansluiting op de 
gebouwen aan Rapenburg of de achterkanten van de woningen aan 
de Nieuwe Herengracht. Het brandweer- en politiecomplex bevindt 
zich op het scharnierpunt van de twee structuren, namelijk de structuur 
van het voormalige eiland Valkenburg en de structuur van de Prins 
Hendrikkade met de Foelieblokken. De samenkomst ervan zorgt 
ervoor dat Rapenburg geen woonstraat meer is. Het parkeergebied 
tussen de woningen aan de Nieuwe Herengracht en de kazerne is 
hierdoor volledig zichtbaar in de openbare ruimte . De morfologie van 
het gebied laat zien dat de vele restanten van de saneringen en de 
verkeersdoorbraak zijn geheeld . Er is weer geprobeerd een duidelijk 
straatprofiel en straatwand te maken. Op sommige plaatsen is dit 
echter niet gebeurd en zijn de breuken in de structuren nog altijd 
zichtbaar. De tijdelijkheid van de superrnarkt op de kop van Rapenburg 
benadrukt deze onvolledigheid. 

Kleinschalige woonstraat Rapenburg, 
met rechts de Foelieblokken 

De Rapenburgerstraat verschilt 
duidelijk van karakter met de 
Valkenburgerstraat. 
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Ruim opgezet straatprofiel met grote stukken ongedefinieerde openbare ruimte . 

De Foelieblokken doorbroken bij de aanleg van het IJtunnei-lrace. 
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CONCLUSIE 

Uit de voorgaande analyse kunnen voor het gebied Groot Waterloo een aantal 
conclusies worden getrokken op het gebied van openbare ruimte, bebouwing, 
functie en infrastructuur. 

OPEN BARE RUIMTE 

Groot Waterloo heeft tot de dempingen van de 1ge en ZOe eeuw nooit 
openbare gebieden gekend. De stedelijke ruimte werd voornamelijk gevormd 
door de waterstraten , afkomstig uit de tijd dat hier de meeste sociale 
handelingen plaatsvonden. De openbare ruimte in het gebied is nooit 
bepaald door gebouwen, maar door dijken, water en vestingwerken. Door 
de dichte verkavelingsstructuur op Uilenburg, Rapenburg en Valkenburg 
was er te weinig ruimte om Ie kunnen fungeren als openbare ruimte. 
Pas in de 1ge eeuw ontstaan, met de demping van de demping van de 
Houtgracht, Leprozengracht en de Markengracht, voor het eerst open bare 
ruimte in het gebied. De structuur wordt door het dempen van deze grachten 
getransformeerd tot een gebied met een onbestemde stedelijke ruimte, te 
brede straten en een bebouwingstypologie die zich afkeert van de straat. 

BEBOUWING 

In de omgeving van Uilenburg, Rapenburg, Vlooyenburg en Valkenburg 
stonden vanwege het nautische verleden veelal scheepvaart gerelateerde 
gebouwen in de vorm van pakhuizen en grootschalige opslagplaatsen. 
Met de verplaalsing van de scheepsvaart naar het westelijke gedeelte 
van de stad werd het gebied meer woningbouw gerelateerd. Ten tijde van 
de grote verkeersdoorbraken in de jaren zeventig verloor het gebied de 
belangrijke relatie met het water en ontstonden er grootschalige gebouwen, 
die hun aansluiting zochten bij de stadsboulevard. De grootschalige 
stedebouwkundige ingrepen die in het gebied hebben plaatsgevonden, 
zorgen voor een gefragmenteerd beeld met veel verschiliende 
bebouwingstypologieen . 
Het grootste deel van de huidige bebouwing van de Foelieblokken dateert uit 
de peri ode v66r 1940. De panden vertonen een verscheidenheid in sobere 
baksteenarchitectuur met een bijzondere detailiering. De repetitie van de 
typisch Amsterdamse woningtypologie zorgt toch voor een eenheid van het 
bouwblok. De hoeken van de bouwblokken worden veelal geaccentueerd in 
hoogte of bijvoorbeeld in de vorm van de entree. 

1960 

1965 
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Winkels langs de Valkenburgerstraat. 

Huidige infrastructuur van de wijk Groot Waterloo 
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FUNCTIE 

Groot Waterloo lag van oorsprong buiten de stadsomwalling en was gericht 
op havenactiviteiten. De vroegere havenactiviteiten, het industriele karakter 
van het gebied en later de woonfunctie van de eilanden, hebben Uilenburg, 
Rapenburg, Valkenburg en Vlooyenburg gemaakt tot een wijk met een 
combinatie van wonen en kleine industriele activiteiten. De bevolking in het 
gebied bestond voornamelijk uit Joden, die door het verdrag van de unie 
van Utrecht- Z naar Amsterdam kwamen . Hun aanwezigheid heeft een grote 
invloed gehad op de functies en de bedrijvigheid in het gebied. 
Waar voorheen het gebied ingericht was op havenactiviteiten en industrie, is 
het na de oorlog meer gericht op het doorvoeren van het autoverkeer . Met 
de bouw van de IJtunnel werd een verbinding gemaakt met het gebied ten 
noorden van het IJ , hetgeen de introductie van een grote en beeldbepalende 
verkeersader betekende. Voor de aanleg van het IJtunnel-trace moest een 
groot gedeelte van de bestaande bebouwing wijken . De bouw van de VaRa
strook laat zien dat men sinds de jaren negentig bezig is om deze breuk in 
de oorspronkelijke stadsstructuur te helen en het gebied weer probeert te 
structureren. 
De Valkenburgerstraat, Rapenburgerstraat en Anne Frankstraat kenmerken 
zich door overwegend woningbouw, die in de Valkenburgerstraat op 
straatniveau wordt aangevuld met detailhandel en kantoren . 

Tegenwoordig bevinden zich in de Valkenburgerstraat een aantal hotels, 
grote appartementencomplexen , detailhandel en kleinere bedrijven , zoals 
o.a. meubelzaken, fitnessstudio ' s en het Rode Kruis. Dit zijn vrij specifieke 
functies waar mensen aileen naartoe zullen gaan zodra ze het bestaan 
ervan weten . De kans dat iemand toevallig langskomt is dan ook vrij klein. 
Het meeste winkelend publiek en toeristen uit het centrum komen meestal 
niet voorbij de Mozes en Aaronkerk, maar circuleren meer rondom het 
Waterlooplein om de route weer te vervolgen richting binnenstad. Het gebied 
rondom de Mozes en Aaronkerk is voor het grootste gedeelte van het publiek 
min of meer de eindbestemming. 

INFRASTRUCTUUR 

De structuur van de eilanden is bepaald door de windrichting. Deze 
waterwegen zijn tot de 1ge eeuw belangrijk geweest voor handel en transport . 
De grachten en de kades zijn daarom in het verleden ook altijd breder 
geweest dan de straten. Er was een hierarchische ordening waarbij de kades 
het belangrijkst waren, daarna kwamen de hoofdstraten van de eilanden en 
de dwarsstraten die uitkwamen op de hoofdwegen van Amsterdam . Door de 
schaalvergroting en later het wegtrekken van de havenactiviteiten werd het 
verkeer over land alsmaar belangrijker. In de 1ge eeuw worden grachten in 
het gebied gedempt om ruimte te maken voor het verkeer over land. Deze 
schaalvergroting zet zich voort in de ZOe eeuw en leidt tot het IJtunnel-
trace, hetgeen het einde van de eilandenstructuur inluidt. Deze ingreep heeft 
uiteindelijk voor een breuk in de stadsstructuur gezorgd, met name in Groot 
Waterloo. 

1978 

1990 
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Huidige situatie G root Waterloo ter hoogte van de Valkenburgerstraat. 
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PROBLEMATIEK (STEDEBOUW) 

Met de komst van de VaRa-strook is de stadssnelweg versmald tot een 
stadsboulevard. Deze strook introduceert een nieuwe rooilijn, waardoor 
een sprong zichtbaar is in de straatwand van de Valkenburgerstraat. De 
verspringing in de rooilijn is het resultaat van twee verschillende visies op 
deze straat. Zo sluiten het brandweer- en politiecomplex en de Foelieblokken 
aan op de rooilijn van de stadssnelweg uit de jaren zestig en zeventig. 
De stadsboulevard kwam later met de komst van de VaRa-strook en 
introduceerde een nieuw straatprofiel, dat niet aansloot op het bestaande 
profiel. Door deze sprong in de rooilijn is momenteel een grote leegte 
ontstaan in de openbare ruimte. Een deel van dit gebied wordt nu sporadisch 
gebruikt door de brandweer. 

Het brandweercomplex bevindt zich momenteel op het punt waar twee 
structuren samenkomen, namelijk de voormalige eilandenstructuur en 
de structuur van de Foelieblokken. Doordat ze in de jaren zeventig zijn 
gekoppeld, moest de brandweerkazerne zorgen voor een overgang. Seide 
structuren komen dan ook terug in de vonnentaal van het huidige complex. 
Op sommige plaatsen he eft dit geleid tot onvolledigheden in het straatprofiel 
en de structuur van het gebied . Dit is op verschillende punten in het gebied 
zichtbaar: 

- De voorzijde van het brandweer- en politiecomplex sluit aan bij de 
Foelieblokken, waar de stadssnelweg doorheen is gesneden, waardoor de 
kopse kanten van het bouwblok ontbreken 
- Stedelijk vacuum voor het brandweer- en politiecomplex, ontstaan door de 
verspringing van de rooilijn. 
- Het bouwblok dat wordt ingekaderd door de Rapenburgerstraat en de 
Nieuwe Herengracht, is in tweeen gesneden met de komst van de 
Anne Frankstraat, als gevolg van de cityvorming . 
- De fietsroute over de Rapenburgerstraat wordt ter hoogte van de 
Anne Frankstraat afgebroken door het brandweercomplex . 
- Het achterliggende parkeerterrein van het brandweer- en politiecomplex 
zorgt voor een verrommeling in het stadsbeeld . 
- Het brandweer- en politiecomplex wijkt af van de omgeving in bouwhoogte 
en is als geheel vrij gesloten. 
- Het bouwblok aan de zijde van Rapenburg is geheel open, waardoor 
volledig zicht is in de activiteiten van de brandweer en politie. 

De doorbraak in de jaren zeventig heeft een grote invloed gehad op de 
structuur van het gebied. De almaar wisselende visies hebben geleid tot frictie 
in het stedelijk weefsel. 
De huidige problematiek komt eveneens naar voren in het nieuwe masterplan 
Wibaut-as en biedt momenteel potentie om het gebied te herstructureren . 

Doorbroken structuur door verbreding 
Anne Frankstraat. 

Verspringende rooilijn ter hoogte van 
de Anne Frankstraat. 
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Niewue silualie Grool Waterloo ler hoagIe van de Valkenburgerstraat. 
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STEDEBOUWKUNDIGE INTERVENTIE 

De versmalling op de Prins Hendrikkade is onderdeel van hel maslerplan 
voor de Foelieblokken en is binnen hel alelier 'Dwarsdoorsnede Amslerdam' 
uilgekrislalliseerd in een afsludeeropgave voor een Iransferium. Hel 
Iransferium komI ler hoogle van de Prins Hendrikkade en herstelt voor een 
deel de doorbraak in de slraalwand. Hel viaducl onder de Prins Hendrikkade 
komI hiermee te vervallen en wordt aangepasl 101 een gelijkwaardig kruispunt. 
Met het verdwijnen van deze onderdoorgang wordl de Valkenburgerstraal 
vanaf de Prins Hendrikkade ingeleid door een weg, die beter aansluil op het 
straatprofiel ter hoogle van de VaRa-strook en vormt niet langer de uitloop 
van de Ijlunnel. De leegte in de openbare ruimte v66r de brandweerkazerne 
wordl hiermee voor een groot deel opgeheven. 

Voor deze ingreep zal een deel van de bestaande bebouwing moeten wijken. 
Zo zal de tijdelijke supermarkl Ie hoogle van de Foelieblokken plaats moelen 
maken voor een nieuw blok in Rapenburg met een kopbebouwing richting 
de Valkenburgerslraat. Naasl de kopbebouwing zal van Rapenburg weer 
een straal worden gemaakt, zodat het niet langer zijn orientatie heeft op 
het binnenterrein van de brandweer. Deze slraat is momenteel een kleine 
woonstraal, mel voornamelijk woningen, enkele kleine cafes en kantoren. 
Dit karakter zal behouden blijven. Hel nieuwe bouwblok zal in deze straat 
aansluiten op de bebouwingshoogte en de huidige woonfunclie . 

Ook de hislorische lijn, die de rooilijn van de Rapenburgerslraat accenlueert, 
zal weer worden opgenomen in hel ontwerp. Deze as is momenteel een 
belangrijke langzaam verkeersroute, parallel aan de Valkenburgerstraat. Deze 
as wordl nu afgebroken door het brandweerterrein en omgeleid via de Nieuwe 
Herengracht naar het Rapenburgerplein. Door de rooilijn van de straal door te 
trekken ter hoogte van de kazerne, wordl deze langzaam verkeersroule weer 
opgenomen in de slructuur. Het herintroduceren van deze as heeft lot gevolg 
dat de achterzijde van de woningen aan de Herengracht hier rechlstreeks 
aan zullen grenzen. Deze achlerzijde zal daarom bebouwd worden met 
atelierwoningen en achterhuizen voor de bestaande woningen. 
De herontwikkeling van deze achlerzijde biedt eveneens de mogelijkheid 
om de problematiek rondom hel parkeren aan te pakken. Momenteel zorgl 
het parkeergebied aan de achlerzijde van de kazerne voor een rommelig 
sladsbeeld. 

Om weer een duidelijke structuur in hel gebied aan te brengen zal hel 
huidige brandweer- en politiecomplex moelen verdwijnen en vervangen 
worden voor een gebouw, dat weer strucluur in het gebied zal brengen. De 
brandweerkazerne is voortgekomen uil de ideologie van de sladssnelweg, die 
nooit volledig in de Valkenburgerslraal is verwezenlijkt. 
Door zijn slrategische ligging en de goede aansluiling op de infraslructuur 
is de locatie geschikt om die functie op de huidige plek Ie behouden. Het 
dislriclskantoor van de polilie is inmiddels verhuisd naar de Linnaeusstraat 
en het wijkbureau van de politie is op zoek naar een localie meer in het 
centrum van hel district. De brandweerkazerne wil juist de huidige kazerne 
moderniseren en de mogelijkheden onderzoeken om functies te combineren 
die nu aanwezig zijn bij kazernes aan de Weesperzijde en de Dynamostraat. 
Door functies te combineren aan de Valkenburgerslraat zal hel hoofdkantoor 
van de Amslerdamse brandweer weer een centrale en goed bereikbare plek 
in de slad worden. 

Het transferium zorgt voor nieuwe 
kopbebouwing Foelieblokken. 

De supermarkt op de kop van 
Rapenburg wordt vervangen door 
woningbouw. 

het gemuteerde bouwblok aan de 
Rapenburgerstraat wordt hersteld 
waardoor langzaamverkeersroute weer 
door loopt. 
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EEN BRANDWEERKAZERNE. 
DE ORGANISATIE 

Brandweerkazernes waren vroeger herkenbaar aan een drietal elementen: de 
remise, de slangendroogtoren en de alarmcentrale . Het belangrijkste element 
was de remise. In de remise staan de brandweervoertuigen opgesteld. Het 
is belangrijk dat de remise goed bereikbaar is en dat de wagens voldoende 
ruimte hebben om snel uit te kunnen rijden. 
Het tweede basiselement is de alarmcentraJe. De alarmcentrale is de plaats 
waar aile meldingen binnenkomen voor de hele regio. Vanuit de centrale 
alarmcentrale worden de verschillende kazernes aangestuurd om tijdig ter 
plaatse te zijn bij een calamiteit. Vroeger was dit, samen met de droogtoren, 
het hoogste punt van de kazerne. Door technologische ontwikkelingen, in de 
vorm van nieuwe zendmethoden, heeft de alarmcentrale zijn oorspronkelijke 
herkenbaarheid echter in het stadsbeeld verloren . 
Het derde element, de slangendroogtoren, is de plaats waar 
brandweerslangen na het blussen te drogen werden gehangen. In veel 
gevallen is deze toren overbodig geworden. Het drogen van de slangen is 
tegenwoordig meestal centraal geregeld. 

Vooral door technologische ontwikkelingen hebben enkele van de 
beeldbepalende elementen hun functie vertoren . De slangentoren is vooral 
in steden vaak niet meer als kenmerkend element bij de kazerne aanwezig 
en de alarmcentrale vormt ook niet meer het hoogste punt van het gebouw. 
Het enige nog karakteristieke element van de brandweer is tegenwoordig 
de remise. De remise vormt tegenwoordig niet aileen het beeldbepalende 
element voor de brandweer, maar is ook €len van de basisvolumes van 
waaruit een brandweerkazerne is opgebouwd. Deze ruimte is in vee I gevallen 
organiserend en bepaalt voor een groot deel de indeling van het gebouw. Bij 
recent gebouwde brandweerkazernes worden andere middelen ingezet om de 
functie toonbaar te maken . Deze worden verderop in het verhaal besproken 
aan de hand van de enkele case studies. 

Remise .. 
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Een brandweerkazerne is een gebouw dat eigenlijk de functie heeft van een 
woon - en werkomgeving, waar gedurende 24 uur, dag en nacht, activiteit is . 
Het is als het ware een machine, die in geval van een melding in gang wordt 
gezet en zo efficient mogelijk dient te werken . Zodra een melding binnenkomt 
bij de alarmcentrale, wordt deze machine in werking gezet en moeten de 
mensen van de operationele dienst zo snel mogelijk naar de remise zien te 
komen. 
De plattegrond van de kazerne vergt daarom efficientie in routing en indeling 
omdat tijd een cruciale factor is. Met name de routing naar de remise is zeer 
belangrijk . Gangen zijn daarom bij voorkeur breed opgezet en bij voorkeur 
zo recht mogelijk, om op die manier het overzicht te bevorderen . De remise 
vormt in veel kazernes dan ook het centrale deel, waar de overige functies 
direct of door middel van visuele relaties mee verbonden zijn. De grootte van 
dit volume wordt bepaald door het dekkingsgebied en daarmee samenhangend 
het aantal voertuigen dat plaats moet worden geboden. 

Het tweede basisvolume van een kazerne is de verblijfsruimte voor de 
operationele dienst. Hier bevinden zich de slaapkamers, woonkamer, 
studie- en ontspanningsruimten. Dit zijn de ruimten waar de brandweerlieden 
verblijven als hun dagdienst ten einde is . Doordat de brandweer werkt in 
ploegendiensten van 24 uur, vormt het verblijfsgebied een tweede thuis, waar 
ze naast werken ook de mogelijkheid moeten hebben om te slapen. Het is 
daarom belangrijk dat zij zich thuis voelen in het gebouw. Naast gezamenlijke 
ontmoetingsplekken is er ook een plek waar ze zich kunnen terugtrekken. 

Het derde basisvolume bestaat uit de kantoren en de besprekingsruimten . 
Hier voeren de brandweerlieden hun dagelijkse werkzaamheden uit in een 
"schone" werkomgeving. Het zogenaamd "vuile" werk vindt plaats in het 
vierde volume, waar zich de werkplaatsen, wasplaatsen en magazijnen 
bevinden . De operationele dienst verblijft dagelijks in zowel de ' schone' als de 
'vuile' werkomgeving . Door deze volumes op een zo efficient mogelijke wijze 
te koppelen wordt een relatief korte looplijn gegarandeerd. 

Naast de operationele dienst zijn er ook andere functies die brandweerlieden 
vervullen, zoals het toetsen van bouwaanvragen op brandveiligheid, het intern 
opleiden van eigen personeel , inspectie van gebouwen, crisisbeheersing, het 
organiseren van multidisciplinaire oefeningen, etc. In Amsterdam liggen deze 
aanvullende functies verspreid over de stad, waardoor er geen overzicht is 
over de activiteiten in de verschillende kazernes. Vooral voor bouwaanvragen 
en evenementen die in samenwerking met de brandweer worden opgesteld, 
is het handig als deze activiteiten op een centraal punt in de stad gecentreerd 
worden , waardoor men voor aile activiteiten naar een gebouw kan gaan . 

Recent gebouwde brandweerkazemes bestaan veelal uit 4 basisvolumes: 
de remise, de verblijfsgebieden, de schone- en de vuile werkruimten . Dit 
zijn de gebieden waar de brandweerlieden 24 uur per dag aanwezig zijn. 
Daarnaast kunnen er nevenfuncties in het complex gevestigd zijn, zoals de 
alarmcentrale, het hoofdkantoor of een intem opleidingscentrum. Het is handig 
om deze aanvullende functies te koppelen zodat er zowel v~~r buitenstaanders 
als brandweerlieden een centrale plaats is vanaf waar aile zaken geregeld 
worden . 
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Gevel huidige kazeme 
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De huidige kazerne, In rood is aangegeven welk deel van de kazeme gebruikt word!. 
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HUIDIGE BRANDWEERKAZERNE 
NICO, AMSTERDAM 

Het huidige brandweer- en politiecomplex aan de Valkenburgerstraat 
is in 1973 in gebruik genomen en ontworpen door de architect van de 
Dienst Publieke Werken B.A.J. Spangberg. Het gebouw is samengesteld 
uit verschillende gestapelde bouwmassa's, elk met een eigen functie. 
In het gevelbeeld zijn de remise, de sporthal, de kantine, de seinzaal 
en de gasoefenruimte te herkennen als aparte volumes. Met behulp van 
inspringende loggia '5 en door een accent te leggen op de entree is de totale 
bouwmassa verder uitgedetailleerd . De donkere, bijna zwarte baksteen geeft 
het geheel daarbij een massief karakter. Deze beslotenheid komt voort uit het 
feit dat de brandweer niet per definitie als openbaar te betitelen is. 
De vormentaal en materialisatie van de brandweerkazerne zijn ook terug 
te vinden bij het politiebureau. Ook hier zijn de verschillende functies als 
afzonderlijke bouwmassa's te onderscheiden. De afwijkende rooilijn en het 
voorliggende plein zorgen ervoor dat het gebouw zich lijkt af te keren van de 
straat, terwijl vormgeving en materialisatie aantonen dat het gebouw juist aan 
wil sluiten op de context. 

De volumes van de brandweer en de politie kaderen momenteel samen 
met de bebouwing aan de achterzijde van de Nieuwe Herengracht een 
binnengebied in. Dit is een parkeerterrein dat is omkaderd met een 
stalen hekwerk. Vanaf enkele plekken in de omgeving is er zicht op dit 
binnengebied, waardoor kleine oefeningen als het openknippen van 
voertuigen of de inspectie van de brandweerwagens nooit in beslotenheid 
plaats kan vinden. V~~r grootschalige oefeningenwijt de brandweer uit naar 
haar opleidingscentrum in de buurt van Schiphol. 

Binnen in het gebouw wordt de structuur en het gebruik bepaald door 
de grootte van de remise. Recht boven de remise bevinden zich de 
slaapvertrekken, welke bestaan uit aparte kamers met gezamenlijke sanitair
en doucheruimten. De verdiepingen met de slaapvertrekken worden ontsloten 
door een centrale gang, met aan weerszijden kamers. In dit slaapgedeelte is 
een strikte scheiding tussen de mannen en vrouwen. Er is dus een extra zone 
voor vrouwen opgenomen in het ontwerp. Gezien het geringe aantal vrouwen 
bij het brandweerkorps en het inslinken van het personeel wordt het grootste 
gedeelte van deze slaapvertrekken niet benut. 
In het gebouw zijn momenteel 18 brandweerlieden gestationeerd, 11 Personen 
zijn ondergebracht bij de operationele dienst en 7 bij de alarmcentrale. 
Doordat de verblijfsruimte zich aan de zuidkant van het gebouw bevindt, in de 
nabijheid van snelle, verticale Iransportpunten, zijn aileen de slaapvertrekken 
aan deze zijde van het gebouw in gebruik. Hetzelfde geldt voor de remise, 

welke zich ook bevindt aan de zuidzijde. Hier zijn nog 4 voertuigen in 
gebruik. 
Aan de noordzijde, op de tweede verdieping bevindt zich de alarmcentrale. 
Personeel dat hier werk verblijft ook aan de noordelijke zijde van het gebouw. 
Er is hierdoor nauwelijks nog contact tussen beide gebouwzijden. De ruimten 
in deze zijde van het gebouw zijn, in tegensteliing tot de slaapvertrekken, in 
de lengterichting van het gebouw aan elkaar geschakeld. De leegstand en 
het ontbreken van visuele refalies binnen in het gebouw zorgen ervoor dat er 
twee afzonderlijk functionerende compartimenten zijn ontstaan. 

Het oelenen van het openknippen van 
auto's gebeurd op het parkeerterrein. 

Ook de berging van verkeersborden en 
de stalling van politiewagens bevinden 
zich op dit binnenterrein . 

De alarmcentrale . 
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Op de bovenste verdieping bevinden zich de fitnessruimte, de sporthal en 
het noodcentrum dat aileen in gebrui. Ook deze verdieping functioneert 
afzonderlijk, zonder enige relatie tot andere functies in het gebouw. 

Door de centrale ligging ten opzichte van de andere kazernes moet de 
operationele dienst van deze vestiging veel bijspringen in de andere 
deelgebieden . Dit is het gevolg van de procedure die bij een melding 
gehanteerd wordt. Er dienen namelijk twee kazernes uit te rijden om op tijd 
ter plaatse te zijn. De centrale ligging van kazerne Nico zorgt ervoor dat ze 
regelmatig worden opgeroepen . Ook binnen het eigen deelgebied is het van De fitnesszaal. 
belang dat men tijdig aanwezig is. Voor een brandweerkazerne is het daarom 
van belang dat deze gesitueerd is nabij goede uitvalswegen. 

Uit de analyse naar de bestaande brandweerkazerne Nico, zijn de volgende 
conclusies getrokken: 

- Door het directe contact met de stedelijke ruimte vormt vooral de remise het 
herkenbare element van de brandweer. 

- Het gebouw voigt de rooilijn die bepaald is ten tijde van de introductie van 
de stadssnelweg. 

- Het is geen openbaar gebouw. Dit uit zich in de indirecte relatie tot het 
maaiveld . 

- De stapeling van functies en leegstand zorgen voor verschillende 
werkgebieden in het gebouw. 

- Er is geen privaat gebied voor oefeningen. 
- In het gebouw zijn voldoende stijgpunten aanwezig. 
- De strikte scheiding tussen mann en en vrouwen, de technologische 

ontwikkelingen en het inkrimpen van het personeel zorgen ervoor dat een 
deel van het gebouw niet wordt gebruikt. 

- Er is geen overzicht binnen het gebouw. 
- Goede aansluiting op de bestaande uitvalswegen. 

Er zijn verschillende brandweertypologien, namelijk de perifere en de 
binnenstedelijke. Zo zijn recent enkele kazernes op een industrieterrein of in 
de periferie gebouwd, om bijvoorbeeld overlast bij oefeningen te beperken. 
Voorbeelden hiervan zijn de brandweerkazerne in Utrecht van Claus en Kaan, 
de kazernes in Zwolle en Hilversum van Architectuurstudio HH en de kazerne 
in Den Helder van Venhoeven CS Architecten. Opvallend voor de kazerne 
aan de Valkenburgerstraat is dat het gebouw in het centrum van Amsterdam 
ligt en daardoor een directe relatie aangaat met de omliggende bebouwing . 

Enkele brandweerkazernes zijn onlangs in het centrum van een stad 
gebouwd, zoals het gebouw van Neutelings Riedijk in Breda of het recente 
on twerp voor een kazerne in Portland. 
Om de rol van de binnenstedelijke brandweer beter te begrijpen is aan de 
hand van een vijftal case studies onderzoek gedaan naar de representatie, 
structuur en architectuur van de brandweerkazerne. 

De omringende woningbouw heeft 
directe inkijk op het binnenterein van 
het brandweer- en politiecomplex. 
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NEUTELINGS RlEDI]K 
MAASTRJCHT 

Het gebouw ligt langs het noordelijke deel van de ring in de periferie van 
Maastricht, ingeklemd tussen de bebouwing van een industriegebied en 
grootschalige infrastructuur. De kazeme bevindt zich centraal op een 
plein en maakt een solide indruk. Het voorliggend plein ligt als een soort 
podium te wachten op het moment dat er een melding binnenkomt en de 
brandweerlieden het gesloten volume uitrijden . De enigmatische verschijning 
van het volume in combinatie met het verharde plein dragen bij aan de 
vervreemding ten opzichte van de omliggende functies. 

De kazerne is opgedeeld in drie aparte zones. Achter het enige transparante 
deel van het gebouw ligt de remise, waar aile voertuigen staan opgesteld en 
de werkplaatsen en opslagruimten zijn gesitueerd. De verblijf- en slaapruimte 
voor de operationele dienst bevindt zich op de eerste verdieping. leder 
individu van de operationele dienst heeft een eigen kamer met douche- en 
wasruimte. Op deze verdieping bevinden zich ook een fitnessruimte, een 
kantoorgedeelte en een gezamenlijke huiskamer. Op het dak is een groot 
terras met een bassin. Dit bassin is bedoeld om de blusvoertuigen te voorzien 
van water, het is onderdeel van een filtersysteem voor het opgevangen 
regenwater en doet daarnaast dienst als esthetisch element, centraal op het 
dakterras. Het gebouw is een stapeling geworden van drie basisvolumes: 
de remise, de verblijfs- en slaapruimte en het dakterras, waarbij de remise 
en het dakterras centrale elementen zijn geworden. De zichtrelaties die 
mogelijk zijn gemaakt tussen deze elementen zorgen voor een eenheid in de 
ruimtelijke beleving. 

In het gebouw zijn 2 snelle stijgpunten waarlangs de brandweerlieden in de 
remise kunnen komen. Deze stijgpunten bevinden zich in de hoeken van de 
remise. Vanaf hier moet men naar de omkleedruimte, die centraal achter de 
remise ligl. De centrale ligging van deze omkleedruimte zorgt voor een korte 
looplijn vanaf de snelle stijgpunten. Op elke verdieping is over de volledige 
breedte een gang aangebracht om de looplijn naar de snelle stijgpunten 
zo kort mogelijk te houden. De ruimte tussen de gang en de remise vormt 
zo een overgangsgebied, waar men altijd doorheen moet om uit te kunnen 
rijden. Deze indeling zorgt voor een duidelijke routing en procedure die 
doorlopen moet worden in geval van een brandmelding. 

Het solide en massieve karakter van het gebouw komt in de gevelbekleding 
tot uitdrukking door de toepassing van donkergroene repeterende betonnen 
elementen . Deze elementen vertonen gelijkenis met het relief van een 
bandenspoor en maken de gevel robuuster en versterken de massiviteil. De 
raampartijen zijn opgenomen in de betonnen elementen en vallen hierdoor 
niet op in het gevelbeeld. De vorm van het gebouw is eenduidig en er zijn 
geen uitzonderingen gemaakt in de vorm van insnijdingen of uitstekende 
delen om bepaalde gebieden een accent toe te kennen. De remise is de 
enige uitzondering, hier wordt de massiviteit van de gevel onderbroken door 
middel van grote transparante poorten. 

gang geeft zicht op de remise. 

remise enige herkenningselement in 
de massa. 

concept opbouw kazeme. 
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CLAUS EN KAAN 
lElDSCHE RlJN 

In stadsdeel Leidsche Rijn bevindt zich aan de Utrechtseweg, aan de rand 
van de nog te bouwen wijk 'Het Zand', het nieuwe hoofdkantoor van de 
brandweer. De Utrechtseweg vormt de toekomstige hoofdontsluiting voor de 
nieuwbouwwijk ten noorden van de kazerne. Het gebouw bestaat uit twee 
massieve schijven en vormt door de perifere ligging een herkenningspunt 
in de omgeving . De hoge en ranke schijf is het baken voor de brandweer, 
hierin bevinden zich aile kantoorfuncties. Het langgerekte betonnen volume 
achter de schijf bevat de remise en aile ruimten van de operationele dienst. 
De uniformiteit in de gevel is doorgezet in de afbakening van het plein en 
benadrukt de grens van de werk- en leefomgeving van de brandweer. De 
vormentaal, materialisatie en uniforme massieve uitstraling dragen bij aan de 
herkenbaarheid van het gebouw in de omgeving. 

De kazerne is ingedeeld in 4 zones: de remise, de verblijf- en slaapruimte 
van de operationele (24-uurs) dienst, het hoofdkantoor en een gezamenlijk 
deel. Dit gezamenlijke deer bestaat uit het bedrijfsrestaurant en een 
fitnessruimte. De remise bevindt zich in het langgerekte platte volume, 
tesamen met de werkplaatsen, magazijnen en de slaapvleugel voor de 
brandweerlieden. De slaapvleugel ligt in de lengterichting van de remise en 

I komt via een centrale trap uit bij de omkleedruimte, die grenst aan de remise. 
Op de kop van de remise bevinden zich op het begane grondniveau de 
entree, technische ruimten en een kantoor. Op de eerste verdieping bevindt 
zich het bedrijfsrestaurant en op de tweede verdieping de woonkamer en een 
fitnessruimte. Deze ruimten kijken uit op de remise en vormen de koppeling 
tussen de werkomgeving van de operationele dienst en het kantoorgedeelte. 
Het kantoorgedeelte bevindt in de hoge schijf op de bovenliggende 
verdiepingen en wordt aan weerszijden ontsloten door een trappenhuis. De 
kantoren bieden zicht op een groot dakterras, waar verschillende daklichten 
van de remise en de opbouwen voor de installaties zijn opgenomen in de 
compositie. 

Door de vorm, schaal en materialisatie van het gebouw is de kazerne 
een markant en solide punt in de omgeving geworden. Het volume is 
opgebouwd uit repeterende betonnen elementen, waarin uitsparingen voor de 
raampartijen zijn opgenomen. De betonnen vlakken geven het gebouw een 
zekere massiviteit en beslotenheid. Vanaf de straatzijde is het volume zonder 
de neonverlichting niet herkenbaar als zijnde een brandweerkazerne, omdat 
de kenmerkende elementen zoals de remise of een slangentoren, aan het 
oog zijn onttrokken. Het gebouw vertoont weinig elementen van wat vroeger 
een brandweerkazerne allure gaf. De hele werk- en woonomgeving is in het 
ensemble opgenomen door een uniforme vormentaal. Gezien de perifere 
ligging is een directe visuele relatie, waarin duidelijk wordt welke functie het 
gebouw behelst, daarom ook niet nodig. De remise hoeft niet perse toonbaar 
te zijn om te laten zien dat het om een brandweergebied gaat. Het object an 
sich lijkt hierin al voldoende informatie te geven. 

herkenbaarheid door eenduidigheid in 
vormentaal en materialisatie. 

zichtrelatie vanuit het restaurant. 

vergaderruimten georganiseerd 
rondom de binnenplaats op de 
bovenste verdieping. 
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NEUTELINGS RlEDIJK 
I BREDA 

De kazerne in Breda bevindt zich aan de rand van de Singe I en sluit aan 
op de bebouwing richting de autosnelweg. Het gebouw staat vanwege 
zijn programma in nauwe relatie tot de uitvalswegen en de omliggende 
infrastructuur. Een van de zijden wordt gevormd door de Binnensingel op de 
oude stadsomwalling van Breda. 
De verschillende basisfuncties die de brandweerkazerne kent zijn in 
een ommuurd volume ondergebracht. Het volume is op deze wijze een 
tegenhanger geworden van het gesloten bouwblok aan de overzijde van de 
Singel en structureert de verbrokkelde stadsrand richting de autosnelweg. 
De ligging aan de Singel plaatst het gebouw in historisch perspectief in 
de ontwikking van de stadsring. Van een afstand is het gebouw zichtbaar 
en neemt de vorm aan van een ommuurde stad, waar het kantoor van de 
commandant als uitkijkpost boven uittorent. De sculpturaliteit van het gebouw 
zorgt voor een visuele verbinding met de Ring van Breda en is een verwijzing 
naar de verschillende kazerne- en kloosterenclaves rondom de binnenstad . 
De ommuring van dergelijke complexen maakt dat ze herkenbaar en aanwezig 
zijn in de stad. 

De sculpturale verschijningsvorm zorgt in het gebouw juist voor een introverte 
en rustgevende werkomgeving. Het is een aaneenschakeling van vier 
functionele gebieden die zijn opgenomen in een aaneengesloten volume. De 
muur zorgt voor een duidelijk onderscheid in de activiteiten die de brandweer 
onderneemt op het plein en de besloten activiteiten binnen de ommuring. De 
zonering van de activiteiten is niet geent op de visuele relaties, maar eerder 
op het creeren van verschillende sferen binnen het gebouw. Centraal in het 
plan ligt de remise in de vorm van een langgerekte hal waar de voertuigen 
in een visgraadstructuur staan opgesteld. De remise met de aanliggende 
werkplaatsen vormt de scheiding tussen het sportgedeelte en het oefenterrein. 
In het verlengde van de remise bevinden zich boven de werkplaatsen de 
kantoren. De verblijf- en slaapruimten zijn als twee bruggen bovenop de 
remise gelegd en ingeklemd tussen de daktuinen. Aan de andere zijde van 
het langgerekte volume bevindt zich het restaurant, dat in open verbinding 
staat met de omgeving. Dit uit zich in het straatbeeld door het opengewerkte 
metalen dakvlak. 

De routing in het gebouw wordt bepaald door het langgerekte volume van de 
! remise. De remise staat aan weerzijden in verbinding met de bovenliggende 

volumes door middel van de snelle stijgpunten . Vanuit de slaapvertrekken 
heeft de operationele dienst twee opties om zo snel mogelijk naar de remise 
te komen. Door de stijgpunten aan de korte zijde te plaatsen is de loopafstand 
naar de omkleedruimte verkort. De indeling biedt ruimte aan een grote 
hoeveelheid voertuigen, waarbij de korte looplijnen zijn gewaarborgd. Er is 
een heldere functionele zonering met een centrale rol voor de remise. 

De materialisatie is door het aaneengeschakelde volume gelijk gehouden. Dit 
betekent dat de ommuring van het oefenterrein en het centrale gebouw een 
geheel vormen in een bakstenen blokkenpatroon. De indeling van het gebouw 
en de activiteiten van de brandweer worden door deze massieve verschijning 
in de stedelijke ruimte aan het zicht onttrokken. 
'5 Nachts transformeert de kazerne van gedaante door de transparantie in de 
poort van de remise . Ineens heeft men volledig zicht in de remise waar de 
brandweerwagens tentoongesteld staan . Het gebouw is door zijn vormgeving 
en materialisatie langs de Singel een baken geworden voor Breda. 

de sculpturaliteit van het gebouw als 
herkenbaar element. 

visuele relalie mel de remise . 

zonering van de verschillende 
gebieden in het gebouw. 
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ARCHITECTUURSTUDIO HERMAN HERTZBERGER 
ZWOLLE 

De brandweerkazerne van Hertzberger is gebouwd op een industrieterrein 
in het zuidoosten van Zwolle. De kazerne, die herkenbaar is door zijn grote 
glazen volume met daar omheen uitkragende galerijen, is gesitueerd op 
een strategisch punt op de hoek van twee hoofdontsluitingswegen. Door 
de transparantie in de gevel zijn de remise, de eetzaal en de kantoren 
in het gevelbeeld zichtbaar. De transparantie in de gevel zorgt voor een 
gevoel van vertrouwen door de aanwezigheid van de brandweer ook echt 
toonbaar te maken voor de omgeving . Het gebouw sluit aan op de rooilijn 
en hoogte van de omliggende bebouwing. Op het terrein bevinden zich 
achter het hoofdgebouw een oefenterrein en een grote opslagruimte voor het 
materieel. Deze ruimten zijn vanaf de straat zichtbaar en lijken wat betreft 
hun vormentaal voort te borduren op de loodsen en bedrijfspanden uit de 
omgeving. 

Het gebouw is opgedeeld in meerdere zones. De eerste zone is de 
werkomgeving van de operationele dienst en wordt gevormd door de onderste 
twee lagen die de remise met de aanliggende werkplaatsen en magazijnen 
herbergen. Het beeldbepalende element hierin is de zeer ruim opgezette 
remise . Deze ruimte is, zoals bij veel andere kazernes, geen doorvoerroute 
waar de wag ens aileen opgesteld staan, maar is vee I ruimer van opzet. 
Op de 2e verdieping is het kantoorgedeelte van het gebouw. De kantoorlagen 
zijn geordend door middel van twee atria. Ee!n van de twee atria werkt 
als structurerend element voor de kantoren. Het andere atrium zorgt 
voor overzicht in de samenkomstruimte van het kantoorpersoneel en de 
operationele dienst. In dit tweede atrium bevindt zich het bedrijfsrestaurant. 
Hiervandaan zijn de fitnessruimte en de overige kantoren op de 
bovenliggende verdieping zichtbaar . De atria zorgen in het gebouw voor 
overzicht en zonering van de functies. Door de doorkijkjes en de trappen komt 
de eenheid, die buiten wordt gerepresenteerd in de vormentaal, ook in het 
interieur naar voren. Centraal in het gebouw, en als koppeling tussen de twee 
atria, bevindt zich de sporthal, die dienst doet als een samenkomstruimte van 
zowel sporter als toeschouwer. De verblijf- en slaapruimte bevindt zich meer 
in de luwte van het gebouw en grenst niet aan een van de atria. Hierdoor 
is een duidelijke scheiding tussen het slaapgedeelte en het kantoorgedeelte 
binnen het gebouw. De zonering van de slaapvertrekken hebben ertoe geleid 
dat de afstand tot de remise opvallend groot is. Er is een snel stijgpunt dat 
leidt naar het midden van de remise. De omkleedruimten bevinden zich in de 
hoek van deze hal, waardoor de afstand extra wordt vergroot. 

De eenduidigheid die het gebouw aan de buitenzijde uitstraalt, vormt in het 
interieur eveneens een belangrijk thema. De introductie van de atria zorgen 
op de bovenste drie verdiepingen voor overzicht en tegelijkertijd v~~r een 
gevoel van saamhorigheid. Uit gesprekken met enkele brandweerlieden kwam 
echter naar voren dat het functioneren als eenheid gevoelsmatig enkele 
complicaties met zich meebracht. De vele doorzichten en de transparante 
opzet van de kantoren zorgen er voor dat er in het gebouw weinig plekken 
zijn met privacy. Aileen tussen de slaapvertrekken en het kantoorgedeelte 
wordt duidelijk onderscheid gemaakt. In de rest van het gebouw is op 
genuanceerde wijze een zonering aangebracht. 
De materialisering van het gebouw bestaat voornamelijk uit aluminium 
en glas. De kazerne oogt als een groot glazen volume waar twee grote 
galerijen aan opgehangen zijn. Deze galerijen zijn aangebracht vanwege de 
brandveiligheid en dienen tevens als zonwerende elementen. 

uniformiteit door transparantie. 

oefenterrein zichtbaar vanaf 
straalZijde. 
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het atrium zorgt voor overzicht. 
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THA ARCHITECTS 
FIRE STATION 1 PORTLAND (VS) 

In 2005 werd een prijsvraag uitgeschreven voor een ontwerp van een nieuwe 
brandweerkazerne in Portland. Deze prijsvraag werd uiteindelijk gewonnen 
door het Amerikaanse architectenbureau Thomas Hacker IMichael Willis 
Architects. Volgens het programma van eisen moest het gebouw meerdere 
doelgroepen huisvesten en het geheel tot een community building maken. 
Een multifunctioneel gebouw moest het worden, waarin naast een brandweer 
ook een brandweermuseum en bijeenkomstruimten voor de buurtvereniging 
moesten worden opgenomen. Het ontwerp van THA Architects voigt het 
stedelijke weefsel van de stad en kadert samen met een bestaand hotel de 
ruimte opnieuw in. Het ligt op de verbindingsroute tussen een winkelgebied 
en een park dat grenst aan de kade van de Willamette River. Het ontwerp 
loont een strikte scheiding tussen het private gedeelte van de brandweer 
en het publieke gedeelte. Ondanks deze scheiding vormt het gebouw een 
uniform geheel . De volumes zijn op twee plaatsen met elkaar verbonden 
door loopbruggen, die de contouren van het bouwblok benadrukken. Het 
gebouw presenteert zich als een eenheid naar de stad en refereert naar 
de beschermende rol die de brandweer in Amerika karakteriseert. Dit uit 
zich in een gebouw met een harde robuuste schil ter bescherming van de 
binnenwereld. Deze robuuste schil is op enkele plaatsen weggehaald om de 
kenmerkende elementen van de brandweer toonbaar te maken. De remise is 
geheel in het zicht komen te liggen en het snelle stijgpunt is opgenomen in 
een toren, die boven het gebouw uitsteekt. De toren roept de associatie op 
met een uitkijkpost en is tevens het hoogste punt. Signalen van calamiteiten 
worden hier opgevangen. 

De organisatie van het complex wordt voor een groot gedeelte bepaald 
door de opsplitsing in een publiek en een privaat gebied. De publieke 
zone herbergt functies als het brandweermuseum en de ruimten voor de 
buurtvereniging en is door een centrale binnenplaats gescheiden van de 
kazerne. Aile activiteiten, van de technische controle tot het reinigen van de 
voertuigen, vinden plaats op deze binnenplaats en vormen het decor voor 
het publiek van het brandweermuseum. De kazerne is een stapeling van 
verschillende functies. Op de begane grond bevinden zich de remise en de 
entree. Vlak boven de remise zijn de slaapvertrekken gesitueerd, die door 
mid del van een snel stijgpunt hiermee zijn verbonden. Het kantoorgedeelte 
bevindt zich op de bovenliggende verdiepingen, rondom een terras of 
rechtstreeks aan de gevel. De organiserende ruimte binnen het ensemble is 
de centrale binnenplaats. Deze ruimte zorgt voor een scheiding, waarbij de 
brandweer een bijpassend decor vormt voor het museum. 

Het gebouw hanteert het thema van de beschermende functie van de 
brandweer. Dit is doorgezet in de materialisatie. De gevel is opgebouwd uit 
zandkleurige elementen, die de volumes bijeenhouden. Aan de zijkant, bij 
de inrit van de voertuigen, lopen deze elementen niet door. Hiermee wordt 
de doordringbaarheid van de schil benadrukt. De schil is ook ter plaatse van 
de remise weggehaald, waardoor de functie van het complex toonbaar is 
gemaakt. De herkenbaarheid voor de stad wordt nog eens benadrukt door 
de toren, waarin zich het snelle stijgpunt bevindt. De binnenwereld van het 
gebouw is, in tegenstelling tot de omhulling, neutraal gehouden en biedt 
zowel vanaf het museum als de kazerne zicht op de binnenplaats. 
Het ontwerp voegt zich naar de stedebouwkundige structuur en straalt zijn 
functie uit in de herkenbaarheid van de elementen van de brandweer, de 
materialisatie en de vormgeving . 

herkenbaarheid door de remise, toren 
en de materialisatie. 

de kazeme met de toren en de deuren 
van de remise in het ziehl. 

de publieke zijde met het 
brandweermuseum. 
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DE BINNENSTEDELlJKE BRANDWEERKAZERNE 

Uit de case studies is een duidelijk onderscheid naar voren gekomen tussen 
kazernes die gebouwd zijn in de periferie en de binnenstad. Zo presenteren 
perifere brandweerkazernes zich vaak als afzonderlijke objecten. De directe 
relatie tussen het gebouw en de omgeving ontbreekt bij deze kazernes en 
is in het geval van binnenstedelijke kazernes, zoals die in Portland juist wei 
aanwezig. 
De verschijningsvorm van de kazerne is afhankelijk van de locatie. Dat komt 
omdat in de stedelijke ruimte de relatie tot de gebouwen veel directer is, 
in tegenstelling tot de perifere gebouwen die vaak vanaf een autosnelweg 
of in het landschap te zien zijn en zich vaak in een gebied bevinden met 
grootschalige open bare ruimten waardoor het minder snel een relatie aangaat 
met zijn omgeving. 
Zowel perifere als binnenstedelijke brandweerkazernes zijn over het algemeen 
besloten volumes. Dit komt expliciet naar voren in de vormentaal en de 
materiaalkeuze. De wand van de kazerne in Breda, de barriere door het 
voorliggende plein in Maastricht of de beslotenheid in de gevel zijn allemaal 
elementen waardoor deze gebouwen een enigmatische verschijning vormen. 
Een kazerne lijkt op een continue waakstand te staan. Door het besloten 
karakter van deze gebouwen ontstaat hiermee een barriere tussen de 
buitenstaander en de leef-en werkomgeving van de brandweerlieden. 
De vraag is of een gebouw perse dit massieve gesloten karakter moet 
benadrukken om een aangename werkomgeving voor de brandweer te 
vormen. 
Het gebouw van Hertzberger laat namelijk zien dat het gebouw niet perse 
gesloten hoeft te zijn. Hertzberger toont dat de eenheid waar de brandweer 
voor staat ook tot uitdrukking kan komen in de koppeling van verschillende 
zones binnen een gebouw. Door middel van doorzichten en vides ontstaan 
naast structuur en overzicht toch op een genuanceerde wijze verschillende 
deelgebieden. 
De binnenstedelijke brandweerkazerne kan deze openheid goed gebruiken 
om het gebouw juist aan de binnenzijde inzichtelijk te maken voor de 
werknemers. Hiervoor kunnen middellen als een plein, een atruim of een hof 
zorgen voor het overzicht. 
De brandweerkazerne hoeft zich niet expliciet naar buiten te tonen, 
maar hoeft ook geen enclave in de stad te zijn. Het gebouw kan in de 
stadsstructuur worden opgenomen zodat het aansluit op de omliggende 
bebouwing, maar kan toch zijn functie en karakter kenbaar maken door het 
tonen van de herkenbare elementen van de kazerne. 

Een belangrijk aspect in het ontwerp van een brandweerkazerne is efficientie. 
Tijd is een belangrijke factor en dat komt altijd terug in de werking van 
de plattegrond. Vanuit elk punt in het gebouw dienen de mens en van de 
operationele dienst bij een brand melding zich zo snel mogelijk naar de remise 
te begeven. In de organisatie van het gebouw blijkt uit de case studies dat 
de remise voor het grootste deel bepalend is voor de indeling. De keuze 
van het type remise (hal of garage) is afhankelijk van de capaciteit en het 
dekkingsgebied van de kazerne . De visuele relatie met de remise vanuit 
verschillende deelgebieden is een mid del dat vee I wordt ingezet. Ook hier 
kan het plein of een atrium helpen om deze zichtrelaties mogelijk te maken. 
Deze zichtrelaties zorgen voor meer helderheid en een mogelijkheid tot 
communicatie tussen de remise en aanliggende ruimten. 
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VISIE & OPGAVE 

Brandweerkazernes hebben een introvert karakter en worden vaak als 
autonome objecten in de stad neergezet. Vooral voor een binnenstedelijke 
brandweerkazerne kan dit zorgen voor fricties binnen de stedelijke structuur 
en het ontstaan van een eiland in de stad. Wanneer ook de brandweer 

I 

een onderdeel vormt van de stadsstructuur, ontstaat de mogelijkheid om 
van de wijk weer een geheel te maken. Daarbij moet het gebouw gaan 
reageren op de kleinschalige grachtenpanden enerzijds en de grootschalige 
verkeerstructuur anderzijds. 

Door met de brandweerkazerne te anticiperen op de omgeving, kan er 
weer structuur in het gebied worden aangebracht en wordt het beeld van de 
brandweer als enclave doorbroken. 
Wanneer het gebouw wordt gecombineerd met woningbouw ontstaat een 
verweven totaalplan, waarbij beide functies samen een geheel vormen 
en op die manier aansluiten op zowel de grootschalige verkeersstructuur 
van de Valkenburgerstraat, als de kleinschalige woonbebouwing op de 
Rapenburgerstraat. 
Bovendien kan er, door het binnen het gebouw trekken van de ruimte 
voor oefeningen, aan aile zijden van het gebouw weer een straatwand 
gecreerd worden die aansluit bij de stedelijke ruimte, waarbij tegelijkertijd het 
leefgebied van de brandweer duidelijk ingekaderd wordt. Hiermee ontstaat 
meteen een inpandige werkruimte voor de operationele dienst in de vorm 
van een hof, dat tegelijkertijd een organiserende functie vervult. Zowel de 
brandweerkazerne als het woongebouw behouden in dit plan dus een eigen 
leefgebied en een aantal karakteristieke kenmerken. 
De typische uitstraling van de brandweerkazerne wordt gevonden in de vorm 
van de remise, die de kazerne herkenbaar maakt voor de omgeving en zich 
daarmee onderscheidt van het woongedeelte. Tegelijkertijd is de remise het 
middelpunt van de structuur voor de brandweerkazerne. De remise krijgt 
daarom een centrale plek in het ontwerp van de kazerne. Om de kazerne als 
een efficiente machine te laten werken, speelt de bereikbaarheid en het zicht 
op de remise een belangrijke rol in het ontwerp. 
Voor de woningbouw is het belangrijk dat de gevels een relatie aangaan met 
de bestaande structuur van de grachtenpanden en tegelijkertijd een gezicht 
vormen naar de Valkenburgerstraat. Het woongebouw vormt samen met de 
brandweer een variant op het Amsterdams bouwblok. 
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PROGRAMMA VAN EISEN 

Door te anticiperen op de omgeving kan er opnieuw structuur aangebracht 
worden in het gebied Groot Waterloo . Dit betekent dat de oude kazerne, 
die een breuk vormde in de stadsstructuur, verdwijnt. De nieuwe kazerne 
zal meedoen in de stadsstructuur waardoor de opbouw van de kazerne 
aanzienlijk wordt veranderd en waarbij het wordt gekoppeld aan woningbouw. 
Op deze manier past het gecombineerde bouwblok zowel bij de Grootschalige 
stadsstructuur aan de Valkenburgerstraat als de kleinschalige woonstraat van 
de Rapenburgerstraat. 
Daarnaast is de nieuwe kazerne aan de Valkenburgerstraat door zijn centrale 
ligging uitermate geschikt als hoofdkantoor voor de Amsterdamse kazernes. 
Dit houdt in dat er naast de operationele dienst ook de kantoren van het 
hoofdkantoor in de kazerne worden opgenomen.De kazerne kan worden 
ingedeeld in 6 deelgebieden met globaal de volgende functies: 

ENTRE E 
frontoffice 
klantencontactcentrum 

REMIS E/STALLI NG 
omkleedruimte 
wasruimte en droogruimte 
opslag 

VERBLlJ FSRU IMTE N 
slaapvertrekken 
woonkamer 
keuken 
bedrijfsrestaurant 
sporthal 
fitnessruimte 
kleedruimten 
berging 

'SCHON E' WERKOMGEVING 
kantoren 
studeerkamers 
instructieruimten 
alarmcentrale 
noodcentrum 

'VUILE' WERKOMGE VING 
wasplaats 
werkplaats 
magazijnen 
opslag materieel 

HOOFDKANTOOR 
Secretariaat 
Directie 
Expertise & Regie 
8edrijfsvoering 
Vergaderruimten 
Spreekkamers 

Daarnaast zullen er in het woongebied 32 gezinswoningen komen, met op de 
hoekpunten luxe appartementen. 

55 



56 



HOOFDSTUK3 
ONTWERP 
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VaRa-strook 

\ 

Nieuwe stedebouwkundige situatie. 
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H ET BOUWBLOK 

Het totale bouwblok, dat brandweer en woningbouw bevat, wordt opgenomen 
in de bestaande stadsstructuur, waarbij het idee van de stadsboulevard 
wordt doorgezet tot aan de Prins Hendrikkade. Aan de Rapenburgerstraat 
zorgt het gebouw voor het doortrekken van het straatprofiel richting het 
Rapenburgerplein. De oude langzaam verkeersroute op Rapenburg wordt op 
deze manier hersteld. 
Het is een volume geworden, dat de structuur in het gebied hersteld. Het is 
georganiseerd rondom \wee aparte binnenhoven. Elm ervan is het woonhot, 
waar de woningen een collectieve buitenruimte hebben. Het hot van de 
brandweer is bedoeld om inzicht te bieden in de verschillende atdelingen van 
de brandweer die het gebouw huisvest. De \wee hoven worden ingekaderd 
door een bakstenen volume, dat op een aaneengesloten massa lijkt en in 
bouwhoogte en materialisering aansluit op de omliggende bebouwing. Dit 
volume is door middel van accenten, doorsteken, loggia's en de clustering 
van raampartijen verder opgedeeld. Zo is het gebouw aan de kant van de 
Valkenburgerstraat hoger, om zo aan te sluiten op de bouwhoogte van de 
VaRa-strook. Aan de kant van Rapenburg is het volume juist beperkt tot 
vier bouwlagen en sluit hiermee aan op de hoogte van de monumentale 
bebouwing. 

De relatie tussen het wanen en de brandweer en de relaUe van de brandweerfuncties met het binnenhaf. 
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GEVEL 

Aan de Valkenburgerstraat zorgt het verschil in raamtypologien en het 
aantal bouwlagen en de verspringing in de baksteen gevel voor een 
onderscheid in functie. Er is eveneens een verschil zichtbaar in de mate van 
toegankelijkheid. Bij de woningbouw zorgen de trap naar de binnenplaats 
en de portieken ervoor dat de woonfunctie verankerd wordt aan de 
stedelijke ruimte. Dit uit zich in de verschillende toegangen tot het gebouw 
en de dieptewerking in de gevel. De raampartijen, loggia's en portieken 
zijn doorgezet in de gevelvlakken aan Rapenburg en het verlengde van 
de Rapenburgerstraat. Bij de Rapenburgerstraat wordt het woonvolume 

• 
IT1 

I I , J 1 
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gekoppeld aan de brandweerkazerne. De belijning van de raampartijen Entree van de kazerne 
van de woningbouw is zodanig doorgezet, dat ze niet te sterk afwijkt van 
de kozijnen van de kazerne, waardoor er een subtiele overgang tussen 
beide functies ontstaat. Aan de Valkenburgerstraat is het functieverschil 
beter zichtbaar. De woningbouwgevel is hier naar binnen geknikt, zodat de 
brandweergevel meer naar voren komt. Dit wordt nog extra benadrukt door 
de dieptewerkingen in de gevel. De entree van de brandweer bevindt zich 
hierbij in een glazen volume, dat iets is teruggelegd in de uitstekende gevel. 
De baksteenwanden zijn hier over 2 lagen omhooggetrokken en worden 
ondersteunt door repeterende kolommen, hetgeen ook bij de remise wordt 
doorgezet. Daarnaast wordt door een verandering in de repetitie van de 
gevelopeningen bij de brandweer al snel duidelijk dat het hier om een andere 
functie gaat. De repeterende elementen worden onderbroken door grote 
glazen vlakken, waar zich de stijgpunten bevinden. 
De stijgpunten, de entree en de remise vormen de uitzonderingen in de 
repetitie van de gevel. Dit zijn tevens de elementen die bij een brandalarm 
van gedaante veranderen. Bij de stijgpunten komen de brandweerlieden naar 
beneden rennen om zo snel mogelijk bij de remise te komen. Vervolgens 
openen de deuren van de remise zich waar de brandweervoertuigen het Entree woningbouw 
gebouw uitkomen. 
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ORGANISATIE GEBOUW 

De remise is niet aileen een van de beeldbepalende elementen voor de brandweer, 
het vormt ook een van de basisvolumes van waaruit de brandweerkazerne 
is opgebouwd. De remise heeft een centrale rol in het ontwerp. De functies 
van de operationele dienst zijn in de buurt van de remise gesitueerd . Een 
brandweerkazerne is een gebouw dat is te beschouwen als een woon - en 
werkomgeving, waar 24 uur per dag activiteit is. Het is als het ware een machine, 
die in geval van een melding in gang wordt gezet en zo efficient mogelijk dient te 
werken. Zodra een melding binnenkomt in de alarmcentrale wordt deze machine in 
werking gezet en moeten de mensen van de operationele dienst zo snel mogelijk 
naar de remise zien te komen. Het binnenhof speelt hierin een belangrijke rol en is 
naast de remise het tweede organiserend element binnen het ontwerp. 
Door het binnenhof is vanaf elk punt in het gebouw de remise zichtbaar en het 
zorgt naast overzicht ook voor licht in de omliggende kantoren . Daarnaast vormt 
het binnenhof een doorvoergebied van de brandweervoertuigen en een plek waar 
de operationele dienst oefeningen kan doen. 

Vanaf elk punt in het gebouw is de remise zichtbaar. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door het binnenhof. De routing en indeling van het gebouw wordt dan 
ook grotendeels bepaald door de keuze voor de remise in combinatie met het 
binnenhof. Doordat een voorliggend plein niet langer gewenst is binnen het plan, 
is besloten om dit binnen het bouwblok te leggen en een achteringang te maken. 
Hierdoor hoeven de voertuigen niet langer achteruit in te parkeren en kunnen 
rechtstreeks over het binnenplein doorrijden naar de remise. 

De remise grenst aan een zijde aan het publieke entreegebied, waar bezoekers 
van buitenaf enkel een glimp op kunnen vangen van de voertuigen en de snelle 
stijgpunten. Eenmaal binnen worden ze geconfronteerd met de machines, die 
als het ware in een showroom staan opgesteld. Aan de andere zijde bevindt zich 
het gedeelte van de operationele dienst. Dit gebied beslaat twee verdiepingen 
die onderling worden gescheiden door middel van een trap. Deze trap vormt 
de overgang van het 'schone' werkgebied met de kantoren naar het 'vuile' 
werkgebied, dat grenst aan het binnenhof. 
Boven de remise bevindt zich de sporthal en vormt binnen het ontwerp eveneens 
een centraal element. Deze is gesitueerd langs de doorloop naar het restaurant 
en vormt een soort tribune, waar men zicht heeft op de sportende mensen . Het 
restaurant bevindt zich in het hart van het bouwblok en biedt zowel zicht op de 
collectieve binnentuin van de woningen als de binnenplaats van de brandweer. Op 
de scheidslijn van twee werelden komen de mensen van de operationele dienst en 
de kantoren samen. Dit vormt het rustpunt van het gebouw. 
Helemaal bovenin is de verblijfs- en slaapruimte voor de operationele dienst. Deze 
bevindt zich loodrecht boven de remise, zodat een korte looplijn is gewaarborgd. In 
het midden, tussen de slaapvertrekken, bevindt zich een gezamenlijke woonkamer 
met aansluitend een terras . Dit gebied zorgt voor een besloten en rustig 
binnengebied, waar brandweerlieden zich ' s avonds kunnen terugtrekken. 

Aile functies van de operationele dienst bevinden zich recht boven of direct naast 
de remise, waardoor de looplijnen kort zijn gehouden en er geen kostbare tijd 
verloren gaat. 
Het kantoorgedeelte is opgenomen in drie lagen in een hoekvorm. Deze ruimten 
kijken uit op de binnenplaats, de Anne Frankstraat en de Rapenburgerstraat en 
bestaan voornamelijk uit f\exibele werkplekken. De kantoren worden ontsloten door 
middel van een centrale gang, die in het verlengde ligt van de snelle stijgpunten 
richting de remise. Hierdoor wordt de looplijn niet belemmerd door allerlei hoekjes, 
maar vormt op deze manier een duidelijk herkenningspunt. 
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DEWONINGEN 

De woningen bestaan in totaal uit 32 woningen, waarvan 24 gezinswoningen, 
4 appartementen en 4 studio's. De woningen grenzen aan een collectief 
binnenhof, dat wordt gescheiden van de openbare ruimte door middel van 
twee betonnen trappen. Aan dit hof grenzen de 24 gezinswoningen met een 
buitenruimte in de vorm van een terras of inspringende loggia. 
Onder het opgehoogde binnenhof bevindt zich de parkeerkelder van het 
woongebouw. Vanuit deze parkeerkelder kan men via de verschillende 
trappenhuizen de woningen betreden. Vanaf de straatzijde vormt de 
trapportiek de overgang tussen de openbare ruimte en de woningen. 
Elk trappenhuis ontsluit 4 gezinswoningen of op de hoeken 2 gezinswoningen 
en 4 appartementen. 

Er zijn dus drie typen woningen die als voigt zijn te onderscheiden: 

Een gezinswoning type 1 beslaat twee verdiepingen die door middel van een 
interne trap met elkaar verbonden zijn. In de onderste laag zit de woonkamer 
en de keuken en op de bovenste laag bevindt zich het slaapgedeelte. Deze 
basiswoning komt steeds op eenzelfde manier terug. Aileen de hoekwoningen 
van het gebouw vormen een uitzondering op deze regel. 
Een appartement type 2 bestaat uit een woonlaag met een buitenruimte op 
de hoek aan de straatzijde. Daarmee is de hoekwoning de enige woning die 
geen buitenruimte op het collectieve hof heeft. De woning is geschikt voor 
een huishouden dat bestaat uit 2 - 3 personen en is ruim van opzet. 
Een studio type 3 bestaat ook uit een woonlaag. Deze studio is ruimer van 
opzet en bezit zowel een balkon aan de straatzijde als aan het collectieve 
binnenhof. De woning is geschikt voor een 2 persoons huishouden. 
Door variaties in de gevel kunnen de woningen onderling op kleine punten 
verschillen, maar de basis van elke plattegrond blijft in principe hetzelfde. 
Zowel aan de voorzijde als de achterzijde is, door het toepassen van 
verschillende raampartijen geprobeerd verschillende ruimten binnen de 
woning te creeren die elk een eigen functie hebben. 



TYPE 1 GEZINSWONING 
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TYPE 2 APPARTEMENT 
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CONCLUSIE 

Wat aanvankelijk als een prestigeobject van Amsterdam werd beschouwd, 
bleek later een verkeerswoestijn, die de buurt in tweeen verdeelde. De 
stadssnelweg van Amsterdam bereikte aan de rand van de binnenstad zijn 
hoogtepunt. Groot Waterloo werd door deze infrastructurele plannen bijna 
volledig van de kaart geveegd. Gelukkig kwam men al snel tot inkeer, 
waardoor verdere catastrofes de binnenstad bespaard bleven. Straatwanden 
werden zoveel mogelijk weer aangeheeld en wegen werden gereduceerd. 
Voor Valkenburg kwam deze inkeer helaas te laat. Het eiland was verdwenen 
en wat overbleef was een lege vlakte. 
Begin jaren negentig is met de VaRa-strook de herstructurering van dit 
gebied begonnen en is een aanvang gemaakt met de versmalling van de 
stadssnelweg naar een stadsboulevard. 
De strook introduceert een nieuwe rooilijn, waardoor een sprong zichtbaar 
is in de straatwand van de Valkenburgerstraat. De verspringing in de rooilijn 
is het resultaat van twee verschillende visies op de straat. Zo sluiten het 
brandweer- en politiecomplex en de Foelieblokken aan op de rooilijn van 
de stadssnelweg uit de jaren zestig en zeventig en de VaRa-strook op de 
stadsboulevard. 

Met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne worden de plannen voor de 
aanleg van een stadsboulevard verder doorgezet, waardoor de straat een 
eenduidig karakter krijgt. 
Het ontwerp voor de brandweerkazerne is een reactie op de doorbroken 
structuur in het gebied rondom de Valkenburgerstraat. Door middel van het 
structureren van de kazerne heb ik getracht weer structuur aan te brengen 
in het gebied, zodat de wijk weer een geheel gaat vormen en past bij de 
karakteristieke bouwblokken van Amsterdam. 

De binnenstedelijke brandweer speelt een belangrijke rol in de stadsstructuur. 
Veel brandweerkazernes werden vroeger namelijk ontworpen als autonome 
objecten, die geen relatie aangingen met de omgeving en vooral een 
introvert karakter had den • Aileen door de kenmerkende elementen van de 
kazerne, de remise, de slangentoren en de seinzaal, was het gebouw als 
brandweerkazerne te herkennen. Door grote pleinen en dikke muren werden 
de gebouwen afgesloten van de directe omgeving. 



In het plan voor een brandweerkazerne in Amsterdam wordt de kazerne 
nu juist opgenomen in de stadsstructuur, waardoor het een relatie aangaat 
met de omgeving. Deze gedachte wordt onderstreept door de combinatie 
van een brandweer- /woongebouw. De gevels van de brandweer lopen 
aan de Rapenburgerstraat subtiel over in woongevels. Het eenduidige 
materiaalgebruik en het laten terugkomen van dezelfde raamtypologieen in 
beide gebouwen maakt van de beide functies een uniform geheel. Aan de 
voorzijde worden de verschillen tussen de functies duidelijk zichtbaar door 
kleine verspringingen in de gevel, de verschillende raamtypologieen en het 
markeren van de entree en de remise van de brandweer. 

Binnen het gebouw wordt er wei onderscheid gemaakt in de functie van de 
binnenhoven. Zo wordt bij de woningbouw het binnenhof gebruikt als een 
collectieve buitenruimte. Bij de kazerne heeft het binnenhof de functie van 
organiserende ruimte. 
Een belangrijk aspect in het ontwerp van een brandweerkazerne is namelijk 
efficientie. Tijd is een belangrijke factor en dat komt altijd terug in de werking 
van de plattegrond. Vanuit elk punt in het gebouw dienen de mensen van 
de operationele dienst bij een brand melding zich zo snel mogelijk naar 
de remise te kunnen begeven. De visuele relatie met de remise vanuit 
verschillende deelgebieden is daarom erg belangrijk. Het binnenhof creeert 
dit overzicht voor de kazerne. De zichtrelatie zorgt v~~r helderheid en maakt 
communicatie tussen de remise en aanliggende ruimten mogelijk. 

I Het binnenhof van de kazerne zorgt niet aileen v~~r overzicht in de kazerne, 
het is ook een doorgang voor de brandweerwagens naar de remise. 
Tegelijkertijd zorgt het binnenhof voor licht, lucht en ruimte in het gebouw. 
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