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Inleiding 

studie is mjjn interesse gewekt voor het ontwerpen 
vanuit de ; dat wil zeggen van het grootte naar het kleine. 
Hiermee ontstaat om niet aileen iets toe te 
voegen aan een functie, maar ook aan een of stad. 
Deze interesse ontstond door de twee masterprojecten. De 
eerste was het project Health city van Bas Molenaar. 

er naar een en stedebouwkundige 
invulling voor een van de toekomst bekeken vanuit de 
zorg. Het was hier zeer groot en naar een 
uitwerking op architectonische schaal werd niet gevraagd, 
waardoor concretisering van het plan 
het tweede werd schaalniveau 
Dit project, gevolgd aan Ecole d'Architecture Toulouse, 
was gesitueerd in een Banlieu in Toulouse. Het was een goede 

om een visie op een wijk in een gebouw samen 
te vatten. 
Het afstudeeratelier Dwarsdoorsnede Amsterdam ook de 
aanpak van groot naar klein. Het aanloopproject bestond uit 
een van een 
van Amsterdam die loopt van de Sl in Noord naar 
in Zuid. Uit werd door iedereen een probleemplek 
gekozen, waar vervolgens een oplossing voor werd gegeven 
door middel van een ontwerp. het 

Dwarsdoorsnede Amsterdam op zeer 
schaal begon, is het project wei degelijk uitgekomen op een 
architectonische schaal. Een schaalniveau wat ik duidelijk miste 
in eerste en wat was in 
tweede. De van kaartmateriaal naar een bouwlocatie 
ervaarde ik wei als . Uiteindelijk heb ik gekozen voor de 
oude Jodenbuurt. Wat mij intrigeerde aan dit gebied was dat 
het de afgelopen honderd zeer veranderingen 
moeten . De die dan opkomt is 
dan wei leesbaar is. 



De oude Jodenbuurt van Amsterdam is een gebied waar 
alles op het eerste gezicht redelijk op orde lijkt. De uitgang 
van de IJ-tunnel is het sterkst aanwezige element. Door de 
morfologische analyse kwam echter naar voren dat er in het 
gebied vele zware ingrepen zijn gepleegd. Ais gevolg hiervan 
is de morfologische eenheid van het gebied niet sterk meer, 
terwijl dit eerst wei was. 
In dit verslag zet ik uiteen hoe hier een oplossing voor geboden 
moet worden. 
Eerst zal de ontwikkeling van het gebied weergegeven worden, 
waarmee de kern van het gebied en de ingrepen uit het 
verleden duidelijk worden gemaakt. 
Vervo!gens za! er worden uitge!egd hoe de nieuwe vorm en 
functie een verbetering van het gebied zullen geven, om 
vervolgens over te gaan op de architectonische uitwerking. 
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De oude Jodenbuurt bestond van oudsher uit twee delen. Het 
arme en het rijke deel. Dit laatste beyond zich in het driehoekig 
gebied ingesloten door de Amstel, Singel en de Plantage. Het 
arme gebied strekte zich uit van de huidige Stopera met het 
Waterlooplein tot en met de Prins Hendrikkade. 
Het 'arme' deel heeft de laatste 100 jaar zware veranderingen 
ondergaan. Op de volgende kaarten is duidelijk te zien hoe 
deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden. 

In 1673 bestond het gebied voornamelijk het pakhuizen. De 
Prins Hendrikkade lag direct aan het IJ waardoor zeeschepen 
het gebied direct in konden om te laden en te lossen. De 
eilanden- en kadestructuur vormde zich al in deze tijd en 
bepaald vervolgens voor lange tijd de kern van het gebied. 

Geel: eilandenstructuur 
Rood: Kadestructuut 



1673 
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In de 1ge eeuw veranderde dit deel van de stad langzamerhand 
van een havengebied naar een woongebied. Het stond bekend 
als een van de armste gebieden van de stad waar voornamelijk 
Joden woonden. Op de kaart van 1880 is de Jodenbuurt 
duidelijk te zien. Het gebied bestond uit verschillende eilanden 
die een hoge dichtheid hadden met een kleine korrelgrootte . 
Het gebied bestond uit een aantal eilanden: Rapenburg, 
Valkenburg, Uilenburg en Vlooienburg. 

1 Rapenburg 
2 Valkenburg 
3 Uilenburg 
4 Vlooienburg 



1880 
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Op de kaart van 1910 is er een duidelijke verdichting 
waarneembaar. De kavels die leegstonden werden ingevuld. Dit 
gebeurde niet aileen aan de straatzijde, maar ook dieper het 
kavel in; doormiddel van steegjeswaaraan weermeerdere kleine 
percelen gelegen waren. Het gebied was in die tijd in slechte 
staat. Weinig licht en lucht en een hoge bevolkingsdichtheid 
zorgden voor onhygienische omstandigheden. 



1910 
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Wegens deze situatie vond in de jaren '30 een eerste sanering 
plaats. Veel kleine percelen werden gesloopt en vervangen 
door grotere gebouwen. Ook werd de weg verbreedt. Dit 
werd gedaan om zodat voldoende doorstroming van lucht 
de gezondheid te verbeteren. Een tweede reden was dat 
de hierarchie tussen water en weg veranderde. Vanaf de 
middeleeuwen was water het primaire middel van transport. 
Dit veranderde echter in de twintigste eeuw, zodat de weg 
belangrijker werd dan het water. Daarnaast was het zo dat 
in deze wijk tijdens de Tweede Wereldoorlog veel inwoners 
waren gedeporteerd. Hierdoor was het gemakkelijker voor de 
gemeente Amsterdam om de sanering door te zetten. 

Valkenburgerstraat 



1950 
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In de jaren '60 werd er een tweede sanering ingezet, wegens 
infrastructurele motieven. Doordat na de Tweede Wereldoorlog 
de auto als primair vervoersmiddel sterk opkwam, had men 
in Amsterdam het plan om een stadssnelweg dwars door 
Amsterdam heen te leggen. Voor de oude Jodenbuurt had 
deze stadssnelweg echter een zeer grote impact. De zuidelijke 
strook van Valkenburg en de noordelijke strook van Rapenburg 
werden gesloopt en de gracht ertussen werd gedempt. Dit 
hield dus ook in dat de stadsvernieuwingsprojecten uit de jaren 
dertig werden gesloopt. Hier kwam een zesbaans autoweg en 
een grote open vlakte voor in de plaats. 
Daarnaast werd het eiland waar tegenwoordig de Stopera staat 
voor het grootste deel gesloopt. Dit was ook nog tot de jaren 
'80 een open vlakte. Op het eind van de Valkenburgerstraat, 
aan het IVlr. Visserplein werd het Maupoleumgebouw gebouwd. 
Dit was een van de weinige gebouwen die echt inspeelde op 
stadssnelweg. Daarnaast werd er de brandweerkazerne annex 
politiebureau gebouwd op de oude grens tussen Valkenburg, 
Rapenburg en de bebouwing die voortkwam uit de Prins 
Hendrikkade. Wat opvalt is dat de brandweerkazerne in zijn 
rooilijn al een aanzet geeft tot het doorzetten van de rooilijn 
van de stadssnelweg op de onbebouwde plek. De grote open 
vlakte op de plek van de gedempte gracht naast de zesbaans 
stadssnelweg deed, tot de bebouwing ervan in de jaren '90, 
dienst als marktplaats. De bebouwing aan de Prins Hendrikkade 
werd daarnaast gesloopt, zodat deze plaats kon maken voor 
de in- en uitrit van de IJ-tunnel. 

Valkenburgerstraat Maupoleum, gezien vanaf het Mr. 
Visserplein 
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In de periode van 1970 tot 2008 is er weer een duidelijke 
verandering te zien. Het idee van de stadssnelweg bleek niet 
haalbaar in de binnenstad van Amsterdam. AI is de IJ-tunnel 
wei aangelegd en zijn er in de Weesperstraat, mede door de 
introductie van de metro, grootschalige gebouwen gebouwd 
die men kan associeren met een drukke verkeersader. Met de 
wetenschap dat de stadssnelweg niet werkte, werd er gezocht 
naar een nieuwe invulling in de vorm van een stadsstraat: 
een weg die een belangrijke ontsluiting is voor dit deel van de 
stad, maar niet meer met het doel auto's puur van noord naar 
zuid te laten rijden; hier neemt men de ring v~~r. 

Door deze ontwikkeling was er geen behoefte meer aan een 
zesbaansweg en kon men zich richten op het versmalien van 
de weg. In de Valkenburgerstraat hield dit in dat men eind 
jaren '90 de VaRa (Valkenburg Rapenburg) strook bouwde. 
Hierbij werd er een nieuwe rooilijn gecreeerd die de basis 
moest leggen voor de nieuwe stadsstraat. In deze nieuwe 
visie van stadssnelweg naar stadsstraat werden er ook bij het 
l'v1r. Visserplein weer ingrepen gedaan: In lijn met de VaRa 
strook en de Jodenbreestraat werd de filmacademie gebouwd. 
Daarnaast werd het Maupoleum gesloopt en vervangen door 
een stadsdeelkantoor en de dansacademie. In 1989 werd de 
Stopera opgeleverd met daarbij het Waterlooplein. Dit plein 
heeft op dit moment de marktplaatsfunctie overgenomen. 

Valkenburgerstraat, ter hoogte van Valkenburgerstraat, ter hoogte van 
de Filmacademie de VaRa strook 
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Vanuit komt naar voren dat in 
de eeuw al een du structuur 
kadestructuur die gericht was op het IJ en eilandenstructuur 

de opslagplaatsen voor schepen zich bevonden. Het 
was gericht water. Tot ver in de 1ge eeuw 

structuur .Eind1ge 20eeeuw 
er een duideHjke verdichting in gebied. De functie van het 
gebied langzamerhand van opslagfunctie naar 
woonfunctie. gevolg van leefomstandigheden werd 
er in '30 een doorgevoerd, de kleine 
woningen gesloopt en vervangen werden door grotere 

na de Tweede Wereldoorlog de auto sterk in opkomst 
kwam, werd in de '60 tot de bouw van de 

Voor deze moest in het alles 
werd de morfologische 

Bij de werd invulling aan 
door nieuwe bebouwing aan weerskanten van de weg. 

Valkenbu stond de zesbaans autoweg echter in 
contrast met de kleine verkaveling aan de ene en 

open plek aan andere kant. 
Als men de twee saneringen met elkaar vergelijkt betrof de 
sanering uit jaren '30 een andere invulling van 
het . De tweede veranderde de gehele 
opbouw van het Hierbij verdwenen de eilanden 
Valkenburg en Rapenburg en de duidelijke scheiding tussen de 

en de al de 
aanwezig was. 
In de loop is duidelijk dat de 
niet is. De bouw van de VaRa err,",,,,,, 

van: de van de Val 
weer teruggebracht en architectuur wil 
op eenduidige richting die de in 

het Maupoleum. Het doel van de gemeente 
is dan ook creeren van een duideUjke 

is op dit moment echter geen 



hoogte van de VaRa strook is er een duidelijke straat. Vanaf de 
VaRa strook tot en met de Prins Hendrikkade is er echter een 
open vlakte vanwege de in- en uitrit van de IJ-tunnel. Dit zorgt 
ervoor dat niet aileen de weg, maar ook het gebied in tweeen 
wordt gedeeld. 

Valkenburgerstraat vanaf de Prins 
Hendrikkade 

Valkenburgerstraat, ter hoogte van 
de VaRa strook 
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In het gebied is er gekozen voor de locatie van de 
brandweerkazerne. Deze locatie heeft een aantal problemen: 
Het gebouw van de brandweer draagt er mede aan bij dat de 
Valkenburgerstraat geen eenheid meer is. De achterkant van 
het gebouw bestaat uit een parkeerplek die de relatie met 
de oude bebouwing in het midden laat, met als resultaat een 
rommelige en verloren ruimte. De locatie bevindt zich op een 
kruispunt van oude structuren. Het huidige gebouw houdt hier 
geen rekening mee, waardoor de voorheen duidelijke overgang 
van de kade- naar de eilandenstructuur, niet meer waar te 
nemen is. 

De locatie van de brandweerkazerne biedt kansen om deze 
problemen op te lossen. Dit wordt gedaan door middel van 
drie ingrepen: De Valkenburgerstraat weer een eenheid laten 
worden, de activering van het achtergebied en het verbinden 



< 



30 

van structuren. 

Val 
De onderdeel van de bebouwing 
de tweedeling in de Valkenburgerstraat veroorzaakt. Het 
deel met brandweerkazerne komt voort uit de van de 

en het ter van de VaRa is een 
uitdrukking van het van de stadsstraat. Door de rooilijn 
van de VaRa strook door te zetten, ontstaat er weer een straat 
met eenheid. De krijgt twee verschillende 
waardoor er een overgang ontstaat van hoogte van 
strook naar bebouwing van rg. 

van het gebied 
De doet een d over de 
Valkenburgerstraat en Anne Frankstraat. De relatie met 
de oude bebouwing wordt echter in midden gelaten. Dit 
is te zien aan het parkeerterrein tussen de achterkant van 
het en de achterkanten van de woningen aan 
Nieuwe Herengracht. De van de staat in 
groat contrast de brandweerkazerne. Daarnaast ontbreekt 
er een aansluiting met straat Rapenburg. Het uitzicht op 

parkeerterrein staat in contrast met 
waarmee er duidelijk 
relatie met oude bebouwing in midden te laten, is er 
een rommelig stuk Amsterdam gecreeerd. Een nauwelijks 

parkeerplaats is ruimte in 
binnenstad van . Door de weer duidelijke 

rooilijnen te geven, de onduidelijke straat Rapenburg 
en achterkanten van hun rommeligheid. 
Daarnaast wordt locatie ijk openbaar 
door middel van een park. Het wordt op 
bepaald infrastructuur. Door toevoeging van een 
er een alternatief geboden worden aan deze open 

moment 
kan 

H wordt er naast verduidelijken van een 
gegeven aan veri oren ruimte in de binnenstad 
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van Amsterdam. 
Het verbinden van structuren 
De staat op het van morfologische 
structuren. deze plek kwamen vanaf de 17e eeuw tot de 

'60 van de 20e eeuw de kadestructuur en twee eilanden 
van de eilandenstructuur samen. De plek vormde daarom een 

in het waarde structuurvan de oudeJodenbuurt 
in een oogopslag te herleiden was. De brandweerkazerne 
hier invulling aan. Daarnaast staan er door de 
saneringen elementen uit tijdsperiodes in het 

. Deze k met in te 
Het doel is locatie weer dit kernpunt in gebied te maken. 
Hierdoor het weer in een oogopslag gelezen worden. 
Dit geldt zowel voor de stedebouwkundige schaal, als voor 
schaal van de 
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Masterplan 
Een brandweerkazerne slopen en verplaatsen kan niet zomaar. 
Doordat een brandweerkazerne een servicegebied heeft, kan 
deze aileen gesloopt en verplaatst worden, als er een nieuwe 
locatie dichtbij te vinden is. 
In het atelier worden er twee transferia ge·introduceerd. Een 
bevindt zich op het Weesperplein en de andere bevindt zich op 
de kop van de Valkenburgerstraat aan de Prins Hendrikkade. 
Door de introductie van deze twee transferia kan de autodrukte 
vermindert worden binnen de singel, waardoor bestaande 
parkeerproblemen sterk vermindert worden. Het transferium 
op de kop van de Valkenburgerstraat biedt daarmee een 
unieke kans voor niet aileen de ontwikkeling van de kop 
van de Valkenburgerstraat, maar ook voor de plek van de 
brandweerkazerne. Door de bouw van het transferium kan 
er namelijk een nieuwe invulling gegeven worden aan de in/ 
uitrit van de IJ-tunnel, die op dit moment de straatbreedte 
bepaald. Deze straatbreedte kan versmald worden, waardoor 
er naast plek voor het transferium ook plek voor een 
nieuwe brandweerkazerne ontstaat. Het transferium en de 
brandweerkazerne kunnen eventueel geOintegreerd worden, 
waardoor het uitrijgebied van de brandweerauto's samen kan 
vallen met de nieuwe in- en uitrijtunnel van het transferium. 

Verplaatsing brand weer 



Omdat een brandweerkazerne 
een bepaald servicegebied 
heeft, is een verplaatsing 
van de brandweerkazerne 
over een te grote afstand niet 
mogelijk. Het politiebureau 
heeft daarnaast al plannen om 
van locatie te veranderen. 
Door de komst van het 
transferium is het dus 
mogelijk de plek van de 
huidige brandweerkazerne 
opnieuw te bekijken. 
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A: De locatie 

B: Traps volume voor het maken van een 
Valkenburgerstraat 

C: Volumes vanuit de eilandstructuur. De 
karakteristieke hoek wordt geherintroduceerd 



D: Het creeren van een gevel aan de parkzijde en 
het vervangen van het appartementencomplex 

E: Samenkomst weg en structuren, waartussen een 
openbaar gebied ontstaat 

,/ 
,J.:: 

F: Op laten lopen van het maaiveld wat uitkomt in 
een gat in de gevel, zodat over de drukke weg heen 
gekeken kan worden 

37 
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Functiekeuze 
Zoals aangegeven neemt locatie een plek in het 

in, terwijl invulling ervan veel meer potentie 
V~~r activering van wordt er een park 
Een functie als aileen waarborgt niet automatisch 
gebruik. Het zal uiteraard gebruikt worden, maar tenzij 
kwaliteit van bijvoorbeeld het heeft, zal gebruik 
tegen . Door het van een neemt 
het van het waardoor het niet bebouwen van 
een grootte oppervlakte verantwoord wordt. 
Om gebruiksdoel te garanderen is er gekozen voor 
een middelbare met daarnaast een 
kantoorruimtes en een fietspad 

school een aantal Een 
daarvan is buitenruimte: het schoolplein. Een ander is dat 
ruimtes heeft die ook door buitenstaanders gebruikt kunnen 
worden. 

wordt het openbaar 
school heeft een schoolplein nodig, 

effectiviteit in gebruik is zeer 
buitenruimte. Het wordt twee 

de pauzes en in rest van er slechts 
wat leerlingen die een tussenuur hebben. Vervolgens staat het 
in weekends en in vele schoolvakanties leeg. Dit is een 
gemiste kans: een dergelijk buitenruimte kan ook als 

r-.r";;''''Q open bare gebruikt worden, 
de in het gebruik omhoog gaat. Er 
bij schooldirecteuren de noodzaak om er een omheen te 

waardoor het niet meer als publieke ruimte beschouwd 
Het nut van schoolhek wordt verantwoord door te 

zeggen dat dan binnen blijven. Dit is een 
gegeven dat in praktijk vaak zo uitpakt. van 
het schoolhek staat namelijk gehele dag open. Doordat 
niet rooster hebben - de een begint 



om 8:30 en eindigt om 13:00, 
eindigt om 16:30, leerlingen 
poort constant open. Ais 

doen zij dit toch wei: 
afsluiting, maar doet dit niet. De 
/'1e."If"llcen moet zijn, is na 

begint om 11:00 en 
tussenuren - staat 
school plein dus willen 

een schoolhek impliceert 
poort 

zwervers blijven slapen. Dit komt er 
school plein geen schoolhek meer nodig en dus openbaar 

worden. De kunnen immers toch weg, 
personen kunnen naar binnen en er 

IS avonds afsluiting nodig om zwervers inbrekers 
het te houden. De openbare ruimte 

ingezet worden om van het 
mogelijk te maken. 

ingreep wordt bepaalde functies van 
toegankelijk maken. Buiten erM,f"lf"l1 

terwijl zij ook geschikt 
gymzaal kan gebruikt worden 

en wedstrijden, het auditorium voor 
en de teken- en 

cursussen. Door ingreep wordt 
het park, buiten schooluren gebruikt. 

van het gebied nog meer 
om een supermarkt toe te 

zich momenteel in straat en 
gesloopt door de komst van 

Door van de supermarkt aan de 
ook in de weekenden en in de vakanties levendig 
gebruiksdoel voor gebied gecreeerd. De 
ook voor een bezetting, 
contrale op toeneemt. 
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Het fietspad 
Naast de genoemde functies die allen een gebruik en een 
mogelijkheid tot ontdekking van het gebied mogelijk maken, 
is er ook een fietspad toegevoegd om dit nog meer te 
versterken. Momenteel is er al een fietsroute door het gebied 
die al veel gebruikt wordt. Deze route is al sinds het ontstaan 
van het gebied belangrijk. Op dit moment wordt deze route 
echter afgekapt door de brandweerkazerne en door een 
appartementencomplex uit de jaren '80. Door de sloop van 
deze gebouwen kan de route weer worden hersteld. Door 
langsrijdende fietsers ontstaat er vanzelf een levendigheid in 
het gebied, waarmee de socia Ie controle wordt vergroot. 

De middelbare school, de supermarkt en de kantoorruimtes 
hebben allen een dagfunctie. Hierdoor komt er overdag een 
concentratie van gebruikers en kan het terrein '5 avonds voor 
de veiligheid afgesloten worden. 
Vervolgens wordt door het inzetten van deze functies 
voorkomen dat het gebied weer terug kan vallen naar een 
verloren en ongebruikte ruimte in de stad. 



Rood: School 
Geel: Supermarkt 
Blauw: Kantoorruimtes 
Stippellijnen: Afsluiting gebied 
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De School 
Het aanbod aan middelbare scholen in Amsterdam is voldoende 
met uitzondering van een middelbaar schooltype: het 
gymnasium. Op dit moment is er een tekort aan gymnasia in 
Amsterdam. Er is nu een tijdelijk gymnasium, 't 4e gymnasium, 
opgericht bij de Oude Houthavens en in afwachting van een 
nieuw te bouwen school. Definitieve plannen v~~r de nieuwe 
locatie zijn er nog niet, maar de planning op dit moment is 
dat over 5 tot 10 jaar de school in de nieuwe woonwijk van de 
Houthavens komt. 
Mijn voorstel is dit gymnasium niet buiten de singel te bouwen, 
maar juist op de locatie van de huidige brandweerkazerne; in 
het centrum van Amsterdam. 
Hoewel bewust van de extra kosten door de grondprijs, heeft 
deze locatie de potentie om een gymnasium voordelen te 
geven, ten opzichte van andere gymnasia. Ten eerste is er 
de bereikbaarheid. De school is door de centrale ligging goed 
per fiets te bereiken, zelfs vanuit Amsterdam Noord. Het ligt 
aan de fietsroute die loopt van de Amstel tot aan de Prins 
Hendrikkade. Daarnaast komt er een nieuwe tram en bushalte, 
door de introductie van het transferium, naast de school te 
liggen. 
Ten tweede is er de nabijheid van potentiele supplementaire 
functies voor een gymnasium, waarmee er een wisselwerking 
tussen de school en het omliggende gebied kan ontstaan. Met 
deze supplementaire functies worden musea, hogescholen 
en universitaire instellingen bedoeld. Door de ligging kan 
bijvoorbeeld een biologiedocent binnen vijf minuten met zijn 
klas naar de Hortus Botanicus of Artis lopen, waar vervolgens 
praktijklessen gevolgd kunnen worden. Andersom kan 
bijvoorbeeld de universiteit lezingen komen geven op het 
gymnasium, waarbij er een verrijking voor beiden ontstaat. Dit 
soort uitwisselingen zijn uiteraard ook mogelijk bij bestaande 
middelbare scholen, maar door de ligging wordt de drempel 
om dit soort projecten te initieren veellager. De biologiedocent 
met zijn klas heeft gewoon niet de tijd om een half uur kwijt te 
zijn aan reistijd in een al druk lesrooster. 
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De middel school in is sterk aan 
verandering. Het is eerder een nieuwe 
minister van onderwijs ook een VISle op onderwijs 
met zich meebrengt. De tweede was een dergelijk 

van bovenaf opgelegd werd aan middelbare school, 
waarbij de docent gevraagd werd zo min mogelijk klassikaal 
les te en zich bezig te met 
uitleggen van stof als daar om 
Dezeveranderingenmakenhetontwerpenvaneenschoolgebouw 
voor een specifieke leermethode dan moeilijk. Immers, 

leermethode in een aantal zowel van boven-
van onderaft weer veranderen. Het is om die reden te 
kijken wat een school een school dan proberen in te 
spelen op nieuwe pedagogische inzichten. Oat wil wat 
zijn de van een school en 

mogelijk 
Wat maakt een school een school? Om vraag te 
beantwoordenl gebruik ik de definitie van de Vlaamse architect 

kennis over kind. Het kind zit in de 
is uithuizig. F (Vanmeirhaeghe, 2006). 

draagt kennis over aan een kind. 
Dit de school is ervoor am een 
kind kennis bij te leven. Onder 
kennis wordt niet verstaan namelijk voldoende 
kennis van rekenvaardigheden, en andere 
Onder kennis valt ook bijbrengen van een normen 
en patroon, Vanmeirhaeghe noemt dit gepastheid. 
Dus hoe dient men met om te gaan en je meerdere 
en gelijken met behandelen. De is dan ook 
te zien als een gepastheid 
opgezocht kunnen worden. Zodra men het schoolgebouw 
betreedt, komt men een eigen binnen die dit mogelijk 
maakt: spijbelen en 
wordt in eerste instantie binnen het instituut opgelost 



consequenties op de 

van de school weer. Les geven op 
houdt niet in hoorcollege geven en de 

doen. Dit werkt ten eerste niet 
omdat naar middelbare school te 
groot zal worden. een heeft men immers een 
hoge mate van individuele begeleiding. Ten tweede werkt dit 
niet omdat in staat met het eerste genoemde: 
namelijk het feit dat een middelbare school naast leerstof, ook 
een gepastheid leerlingen bij te brengen. De docent voor 
de is hier persoon voor. Door leerlingen 
in een klas te leerlingen in het domein van 
de docent en niet mensen van buitenaf. Doordat 
zij zich in dit domein is er een sterke controle op 
wat zij aan het doen zijn, de overdracht van 
de leerstof als de gepastheid het meest 
effectief wordt er dan ook niet voor om 

Het kind is uithuizig. 
In de naoorlogse 
basisscholen gebouwd 
bestaan uit een, 
groen,hetrnE~nf'W!~7f'n 

en werden niet 
. Het idee was toen de 

tussen het ouderlijk huis en wereld. Door 
menselijke schaal werd er getracht 
Vanmeirhaeghe schrijft hierover: 
' ... dit komt voort uit het pedagogisch 
school thuis wil laten zijn en die het thuis op 

open 
van 

voornamelijk 
Deze scholen 

in het 

kind in de 
beurt laat 

53 



54 

met de were/d.' (Vanmeirhaeghe, 2006). 
is voor een en nog ere..-",e 

school, een niet werkende gedachte. al zou 
men via architectuur een referentie naar \het thuis' kunnen 
maken, voor een leerling een school een komt 
doordat er andere regels dan thuis gelden. 
\\Ik moet naar school" en we weer 

bestaan om simpele reden dat een school 
een is waar geleerd moet worden en in contrast blijft 
staan met tijd die begint de school is 
Voor architectuur houdt dit in dat men beter kan pleiten 
voor een ing van het instituut school, dan creeren 
van een huiselijkheid die ervaren wordt. Door het 
bevestigen van het instituut school kan er voor 
een duidelijkheid ontstaan die waar het schoolwezen 
begint en waar het eindigt. In woorden, waar de 

en 
Om deze kracht bij te is er gekozen voor een 
gevelbeeld school als instituutversterkt. Een architectuur 
die hier voor is, is de vormentaal die onder 
Dudok gebruikte. Deze gebouwen een 
karakter. Dit komt doordat deze vaak instituten, 
scholen en Hierdoor ontstaat er 
een associatie tussen een en deze 
Daarnaast wijkt door horizontale belijning, 
en ook de over algemeen van de ba 
duidelijk af van omliggende bebouwing, zoals bijvoorbeeld 
woongebouwen. Door herkenbaarheid wordt er niet 
voor de leerlingen een duidelijkheid . Ook 
die het gebouw voor de eerste 
er op die plek gebeurt 
Door het 

bevinden, zich 



Voormalige school te Tilburg 

Gemeentehuis te Hilversum, Dudok 
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zeggen: niet een bijgebouw van school, waar er andere 
ontstaan. Naast de 

twee centrale ruimtes voor eenheid. Dit is ten eerste 
. Door het van een vide worden aile 

vloervelden visueel verbonden, waardoor voorkomen wordt 
in verticale richting \J",,-c;rn, 

Ten tweede is het schoolplein 
gebouw verbindt een visuele relatie. 

juist is moet er duidelijkheid waar 
schoolregels en . Er is echter een gradatie in 

schoolregels. In klas moet je en zijnJ terwijl 
in de gang, in de aula en het op schoolplein men zich veel vrijer 
mag gevoel van dat 
is dan ook 
In ontwerp is gradatie verder 
klas geld en de meeste De 
wei ramen, maar lopen niet over 
hoogte komt nadruk meer te leggen op het 
binnen en daarmee op de docent. Dit staat in contrast met 
de groepsruimtes. Hier gelden iets minder regels: men kan 
zelf leren en terwijl er toch is vanuit de 
naastgelegen docentenruimte. De gevel bestaat uit een raam 
dat van tot plafond loopt, waardoor een gevoel van 
vrijheid ontstaat. In aula gelden binnen het schoolgebouw 

minst regels. Er is vanuit de ken 
en kan men hier De aula is ook 
een waar vloervelden met elkaar in contact staan. 
Mensen die om de aula heen lopen zorgen automatisch voor 

controle. Dit er wei voor 
leerlingen bekeken voelen en zich 

hun gemak voelen. Men kan dan in 
aula zitten met lagere plafonds. 

kunnen ook 
weg van te 

is. Toch geld en hier ook 

op . Dit het 
ook omdat een openbaar gebied 
niet aileen van de school, maar 



tevens van het openbare. Dit houdt in leerlingen 
de school uit zijnl er nog steeds toezicht is op hun gedrag. Dit 

vanuit vanuit de 
en lokalen op het pauzes 

die toezicht houdt. Aan komt het 
vanuit mensen die door 

langsfietsen of naar de 
mensen tot actie overgaan als er is uiteraard 
de het gevoel dat mensen kunnen zien wat 

kan leerlingen of ervan weerhouden 
te doen. 

ruimte afwijkt van 
meteen duidelijk men zich heeft 

set van (on)geschreven 
Ten derde is het zo dat school niet 

een voortzetting is van het thuis. De school is een instituut, 
een eigen waar je naartoe moet of will en waar men 
zich moet aan de regels van dit instituut. Door een 
gradatie in de mate van vrijheid en schoolregels toe te passen, 
wordt de school een plek waar men niet thuis is, maar waar 
wei de mogelijkheid ontstaat om zich thuis te voelen. 
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De entree 
De entree tot de school wordt niet aileen gevormd door een 
deur. Deze entree begint al bij binnenkomst van het gebied. 
Het park en de gebouwvorm leiden de bezoeker de hoek om, 
waar men de verticale schijven ziet. Door deze over twee 
bouwlagen te plaatsen en dicht op elkaar te zetten ontstaat er 
een verticaliteit. Doordat het in contrast met de horizontaliteit 
van de gevel staat en vanwege de schaal, ontstaat er een 
verbijzondering die de ingang markeert. De schijven hebben 
aan de straatzijde naast dit effect, ook een ander effect. Om 
aan de straatzijde toch een doorlopende straatwand te krijgen, 
hebben deze schijven de volledige diepte van het gebouw. 
Hierdoor ontstaat een gesloten straatwand als men langs het 
gebouw kijkt. Ais men er recht opkijktjuist een verbijzondering. 
De ruimte tussen de schijven nodigt uit om te 'hangen': men 
staat droog, de ruimtes zijn besloten en men heeft uitzicht 
op het park en de straat. De schijven hebben openingen 
van 2,40m hoog die per schijf verspringen. Wanneer men er 
vervolgens doorheen loopt, opent de ruimte zich steeds naar 
de andere richting. 
Aan de parkzijde wordt men door de plaatsing van de opgaande 
trap naar de hoofdingang tot de school geleid. Bij binnenkomst 
komt men in een relatief lage ruimte die in contrast staat met 
de ruimte tussen de schijven en de aula. Het gevoel van het 
'binnen en buiten zijn' wordt hierdoor versterkt. 
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Publieke 
Het school plein genoemd functies. 
Naast school plein is het buiten schooltijden gebied 
en is het de entree tot school. Omdat ingezet 
worden om de gebied een is ervoor 
gekozen om die ook door kunnen 
worden rond het te positioneren. oostzijde 
van het plein zich de gymzalen. plein en 

straat kan men hier mensen zien sporten. de gevel 
aan deze kant is voorzien van grote ramen, kan men ook vanaf 

straatzijde een volgen. 
Op de verdieping de gymzalen bevinden ruimtes die 
gebruikt kunnen vergaderruimte en voor (teken-
en ICT-)cursussen. 
Aan de westzijde van plein bevindt zich auditorium, 
waar lezingen of dans- en muziekvoorstellingen 
kunnen worden. is hier grotendeels 
mensen vanaf het kunnen zien of er te 
muziek/toneellokaal is gekoppeld aan dit 
zodat men voor een aileen de deuren 
te de r naar buiten en kan 
optreden. Ook dit muziek/toneellokaal heeft een raam wat over 

gehele hoogte loopt, gebruik van de ruimte het 
plein gezien kan worden. 

zowel de gymzalen auditorium bestaat er een 
met het plein. Dit ervoor dat er levendigheid op het 

plein te ervaren is, en kan mensen daardoor aanzetten 
te gaan zitten of naar een 

kijken. 
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2e Verdieping 
Rood: Auditorium en cursusruimtes 
Paars: Appartementen 
Lichtpaars: Terrassen 

le Verdieping 
Rood: Auditorium 
Paars: Appartementen 
Lichtpaars: Terrassen 

Begane grand 
Rood: Gymzalen 
Geel: Supermarkt 
Blauw: Kantoorruimtes 
Stippellijnen: Afsluiting gebied 
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Het stramien en de klas 
Het stramien is bepaald aan de hand van de klasmaat. Deze 
klasmaat is 7,20 bij 9,60m. l\1et deze oppervlakte kunnen 
maximaal dertig leerlingen les hebben, terwijl de afstand 
tot het sehoolbord niet te groot wordt. Dit stramien vormt 
de kolommenstruetuur die wordt ingevuld. Hiermee kunnen 
eventuele veranderingen in ruimtegebruik worden opgevangen. 
Ais de school toeh grotere klassen of meer open plattegronden 
wil, kan men de plattegrond aanpassen. Zoals genoemd heeft 
de klas twee ramen in de buitenmuur. Daarnaast is er een 
raam naar de gang toe. Deze bevindt zieh, als men staat, op 
ooghoogte. Door dit te doen, kan men vanaf de gang de klas 
inkijken, waardoor men de identiteit van elke klas van buiten 
kan waarnemen. Een klas wordt dus niet meer nummer 321, 
maar bijvoorbeeld een gesehiedenislokaal door het zien van 
alierlei posters over gesehiedenis. Terwijl als men in de klas 
zit, geen relatie heeft met de gang en daarmee gerieht is op 
de les. 
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en ktijklokalen 
Praktijklokalen nodig voor vakken natuurkunde, 
scheikunde, biologie, muziek/toneel, tekenen en techniek/ 
handenarbeid. De speciale ruimtes zijn schoolbibliotheek, 
de het de fietsenstalling 

gymzaal. Het het auditorium en 
zijn hiervan al besproken. De praktijklokalen van 

teken-, techniek- en handenarbeid zijn allen gepositioneerd 
boven de zodat kkelijk zijn 
voor bu gebruik. Op verdieping bevinden zich 
ook schoolbibliotheek en de ICT ruimte. De ICT ruimte 
kan namelijk gebruikt worden voor computercursussen. De 
bibl is hier niet voor buitenschools 
De centrale bibliotheek van Amsterdam bevindt zich namelijk 
op 10 minuten en de schoolbibliotheek zal dus ook geen 
toevoeging op het aanbod van omgeving. 
De schoolbibliotheek is op 'einde' van het 
gebouw, vorm van rust, een bibliotheek 
vraagt, gewaarborgd Het raam over de gehele 
op de hoek zorgt daarnaast voor een fraai uitzicht over de 

De praktijklokalen van biologie, natuur- en hebben 
bijna eisen. Allen ze een oppervlakte 
nodig, voor water (en gas voor natuur- en 
scheikunde) en opslagruimtes. 
De lokalen bevinden zich op grond, aan 

van het Doordat er ruimte ontstaat 
ontbreken van een op die plek van deze etage, ontstaat 
er genoeg biologielokalen. De natuur- en 
scheiku vervolgens derde etage 
boven de 
Zowel fietsenstalling de gymzaal liggen verdiept op 
niveau 1. De maakt gebruik van 
ruimte ontstaat het oplopende plein. De 
verdiept omdat volume met en 
anders te hoog zou worden in vergelijking met de naastliggende 



bebouwing. Hierbij treden er 
twee bijkomende voordelen 
op. De eerste is het 
tribuneplatform. Voordat men 
naar de kleedkamers op -1 
gaat, moet men eerst over dit 
platform heen lopen. Hiermee 
worden leerlingen uitgedaagd 
om de klas voor hun te zien en 
eventueel aan te moedigen. 
Het tweede voordeel ontstaat 
aan de straatzijde, waar 
passanten vanaf de stoep 
ook naar de wedstrijd/gymles 
kunnen kijken. Doordat de 
gymzaal op zich -1 bevindt, 
kan dit alles plaatsvinden 
vanwege de drie meter 
hoge wand tot het volgende 
niveau die eventuele stoten 
opneemt. 

Rood en oranje: Auditorium, 
aula, fietsenstalling en de 
gymzalen 

Groen: Praktijklokalen 

Geel: Groepsruimtes 
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Personeelsruimtes 
Bij de ingang tot de school is de concierge geplaatst. Hierdoor 
kan deze gemakkelijk toezicht houden over de entree en 
het plein. In de toegang tot het deel met de gymzaal is de 
administratie geplaatst. Hierdoor ontstaat er ook hier een 
controle op wie er binnenkomt. Na schooltijd kan er aan de 
balie een portier zitten om dit toezicht te waarborgen. De 
administratie heeft net als de groepsruimtes een raam over de 
gehele hoogte, waardoor het personeel, die hier heel de dag 
werkt, geen opgesloten gevoel krijgt. 
De docentenkamer bevindt zich op de tweede etage, met 
daarnaast de werkruimtes van de rector, de conrector en 
extra werkruimte voor docenten. Door deze ruimtes hier te 
positioneren staan zij los van de klaslokalen, zodat docenten 
zich samen kunnen terugtrekken van aile leerlingen. De 
docentenkamer voor de gymdocenten bevindt zich naast de 
gymzaal. 
De andere docentenkamers bevinden zich naast de 
groepsruimtes, waardoor zij toezicht kunnen houden op wat 
daar gebeurd. Daarom is de wand tussen de docentenkamer 
en de groepsruimte van glas en is er een deur om er direct 
naar toe te kunnen. 



Blauw: Personeelsruimtes. Op 
de 2e etage is de afzondering 
van de docentenkamer te zien. 

Geel: Groepsruimtes die 
gekoppeld zijn aan een 
docentenkamer. 
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Materialisatie 
Het doel is instituut, en 
tussen het interieur en het exterieur van 
benadrukken. Dit is doorgezet in de materialisatie. 
Door van institutionele 
is er gekozen voor gele om deze associatie te 
versterken. horizontale banden uitgevoerd in de kleur 
wit. Hierdoor ontstaat er een contrast met kleur van de 

en wordt de aanwezigheid van de horizontale 
versterkt. Om de horizontaliteit van de gevel verder 

te versterken is ook het baksteenverband horizontaal gericht. 
Er is gekozen voor een Vlaams verband met een extra 
steen in de De ramen zijn in lijn 
met de nadruk nog duidelijker komt 
te liggen op horizontale stroken. 
Het interieur is uitgevoerd. De aula een witte 
kleur om het contrast tussen binnen en buiten te 

is er de horizontaliteit van de 
overgenomen, wat de eenheid van het en daarmee de 
school, versterkt. De wand aan gangzijde van klaslokalen 

weer een andere Hiermee wordt dat 
een klas een ander is dan gang 



Interieur vs Exterieur 
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Muur: 
Prmbbelon 
1~80nvn 

\/Iou 

III 

Oak: -1~100fTYl'l ..... 200""" 
S_""", 

V1oer: 
Alwericvloet 
Belon 200 mm S_""" 

II II II II 
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Oostgevel 
De oostgevel bevat een uitzondering in vergelijking met de 
andere gevels. Op de 2e verdieping heeft het dezelfde gevel. 
De begane grond en de le verdieping zijn echter anders. 
Door het doorzetten van de rooilijn van de straat Rapenburg 
komt er een gevel op tien meter afstand van de bestaande 
bebouwing te staan. De laatste 40 jaar hebben de bewoners 
van deze woningen een uitzicht gehad op het parkeerterrein 
van de brandweer. Met de komst van de school krijgen ze een 
nieuw uitzicht, namelijk de gymzaal in. Door de gevel van de 
gymzaal naar de straatzijde te openen kan bovendien de stoep 
veranderen van een loopruimte naar een publieke tribune. 
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Supermarkt, kantoren en tuinen. 
De gevel van deze nieuwe bebouwingsstrook zoekt aan 
de ene kant aansluiting bij de bestaande strook met zijn 
grachtenpanden. Dit gebeurd door toepassing van verticale 
ramen en daarnaast door het toevoegen va n vertica Ie elementen 
in de gevel. Aan de andere kant zoekt het een aansluiting met 
de school door horizontale belijning in de dakranden toe te 
passen. 
De nieuwe bebouwingsstrook bestaat uit twee delen: het deel 
wat invulling geeft aan het gesloopte appartementencomplex 
en het deer wat tegen de bestaande tuinen aanligt. Beide delen 
zijn zowel vanuit het park als vanuit de bestaande bebouwing 
ontworpen. 
Het deel wat tegen de bestaande tuinen aanligt is, zijn 
bouwlagen hoog. Op begane grond niveau bevinden zich de 
kantoorruimtes. Op het dak is er extra tuin voor de bestaande 
bebouwing toegevoegd en loopt de muur aan de parkzijde door. 
De huidige tuintjes van deze woningen zijn op dit moment 
klein, hebben nauwelijks zon en met de komst van de school 
krijgen de bewoners er bovendien inkijk en geluidsoverlast bij. 
Door de mensen een extra dakterras aan te bieden, wordt de 
inkijk en geluidsoverlast grotendeels weggehaald, hebben ze 
een grotere buitenruimte, krijgen ze zon en hebben uitzicht 
over het park. 
In het deel wat invulling geeft aan het gesloopte 
appartementencomplex komt op de begane grand de 
supermarkt en daarboven appartementen. Omdat in dit 



gebouw de twee voorgevels van de strook bij elkaar komen, 
loopt de gevel aan de parkzijde voorlangs de 'achtergevel' van 
de straatzijde. De ruimte die op de verdieping ontstaat biedt 
zo ruimte voor een dakterras met uitzicht op het park. 

Door deze ingreep ontstaat er een duidelijk gezicht naar 
het park toe en wordt er bovendien een oplossing geboden 
voor de huidige en toekomstige minpunten van de bestaande 
woningen. 
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De oude Jodenbuurt in de 20e eeuw ingrijpende 
veranderingen ondergaan. Van een herstructurering op 
kavelniveau in de '30, naar een 
het gebied in jaren '70, naar een 
van Valkenburgerstraat in de jaren 
Door deze laatste een in 

Valkenbu 
Valkenburgerstraat stadsstraat, ter de 
strook. Aan de andere kant de Valkenburgerstraat als zware 
infrastructuur, ter hoogte van de in- en uitrit van IJ-

De brandweerkazerne mede aan deze tweedeling. 
Daarnaast bevindt het zich op een kern punt van morfologische 
structuren in het gebied, waar het geen invulling aan 
Bovendien doet de van 
geen uitspraak over de historische bebouwing. Dit levert een 
rommelige en verloren plek in stad Amsterdam op. Door de 
komst van transferium de bra ndweerkazerne verplaatst 
worden, locatie worden. 
De vorm van het nieuwe gebouw zorgt ervoor dat 
Valkenburgerstraat weer een wordt en het maakt 
leesbaarheid van morfologie van het gebied weer mogelijk. 
Door te kiezen voor allen een levendigheid en 
gebruik kan er een ontstaan een 
toevoeging biedt openbare ruimte. 
Door de herziening van gebied transformeert een straat 
met twee , een slecht 
in een leesbaar en een verloren ruimte in een 
kwalitatief park in binnenstad van Amsterdam. 
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