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Inleiding 

Dit oorsprong in een ca.Toi'rali",r'hl' van 

de in Amsterdam. Vanaf de 17e eeuw maakte de 

Singelgracht samen met de stadswal en bolwerken deel uit van de 

vestingwerken van Amsterdam. Tot de ontmanteling van de fortificaties 

i n de 1ge eeuw vormden deze de grens tussen stad en ommeland. Met het 

verdwijnen van de vestingwerken kwam er ruimte vrij die werd 

met een gefragmenteerde bebouwing. Deze afwijkende structuur in de 

stad is tegenwoordig nog herkenbaar als overgangszone tussen twee 

verschillende stedebouwkundige structuren. 

In de daarom naast de strook van de 

singelgracht ook de wijken van de 

grachtengordel en opgenomen. 

Dit gebied wordt langsdoorsnede, 

door een historische in 

de stad. De is vanuit verschillende invalshoeken 

geanalyseerd: historisch, morfologisch, typologisch, programmatisch 

en infrastructureel. Op de morfologische analyse zal verder worden 

ingegaan. 

Door het in kaart brengen van de morfologie tekent de vorm van de stad 

zich af en worden de VI','no.l/'l. tussen bebouwde en onbebouwde 

ruimte zichtbaar. De contramal van de morfologie levert een kaart 

op waarbij niet de massa, maar de ruimte van de stad is I:Il'lrl'kenl1. 

Aan de open ruimte in een stad kunnen verschillende ''''H'''''''''' 
worden Het resultaat is een min of meer 

regelmatig netwerk van straten, en grachten die tezamen de 

openbare ruimte vormen. Het private domein bevindt zich in de regel 

aan de binnenkant van het bouwblok en wordt van de straat gescheiden 

door een rand van bebouwing. Er uitzonderingen waarneembaar 

waarbij de openbare ruimte de contouren van het bouwblok doorbreekt 

en het binnenterrein onderdeel lijkt te worden van het publieke domein. 

Deze uitzonderingen vormen de 

onderzoek heeft als doel te 

voor mijn onderzoek. Het 

hoe deze uitzonderingen zijn 

ontstaan en op welke manier ze functioneren in het weefsel van de stad. 

Het tweede deel van dit bestaat uit twee interventies 

op de schaal van het het wordt gevormd 

ruimte in het bouwblok. 
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Locatie: Jordaan, uitzondering op de regel 

Het bestaan van openbare ruimte binnen de contouren van het bouwblok 

blijkt zich na bestudering van de Langsdoorsnede voornamelijk af te 

spelen in een bepaalde wijk in de stad. Het verschijnsel concentreert 

zich in de voormalige arbeiderswijk de Jordaan die ingeklemd tussen 

de en de Westelijke De structuur van het 

bouwblok ligt ten grondslag aan de wijze waarop het publieke en 

domein worden De bouwblokken in de Jordaan vormen 

een uitzondering op de regel van het Hollandse bouwblok. 

Voordat de uitzonderingssituaties in de Jordaan worden onderzocht is 

het raadzaam om het bouwblok te duiden. 

Het traditionele bouwblok ontleent zijn verschijningsvorm aan het idee 

van het wonen aan de straat. In tegenstelling tot de meer complexe 

bloktypologie van de Franse of Duitse stad wordt de stedelijke ruimte 

exclusiefverkaveld, 'uitsluitend': bouwblok brengt 

een scheiding aan tussen de buitenwereld van het openbare domein 

en de binnenwereld van het private domein. Het Hollandse bouwblok 

heeft een formele buitenkant waar de aan 

de openbare ruimte en een informele binnenkant met privetuinen. 

De architectonische articulatie deze tweedeling nauwgezet: de 

""r" .. ~,,,i .. van de buitenkant is formeel en gaat over het geheel. de 

individuele woningen gaan op in de compositie van het totale blok.' 

De hofruimte van het Nederlandse bouwblok is een achterkant, die 

wordt gebruikt als meervoudige private achtertuin. De hof heeft geen 

autonome betekenis: vorm, maat en zijn een resultante 

van de buitenranden. De binnenhof is een contramal, een restgebied 

van de stedelijke structuur, in sommige gevallen architectonisch 

aangekleed. maar zonder een ruimtelij ke identiteit. 

De Jordaan kent een afwijkende blokstructuur ten opzichte van het 

traditionele Hollandse bouwblok. De opbouw van het blok is niet zo 

eenduidig en gestructureerd als het Hollandse bouwblok en 

vertoont door zijn complexiteit verwantschap met de bloktypologie van 

de Franse of Duitse stad. Door de van stegen en hoven 

zijn de bouwblokken in de Jordaan niet volledig gesloten en vervaagd 

de tussen de binnenwereld en de buitenwereld. Het bestaan 

van open ruimte binnen de contouren van het bouwblok (met een 

collectief of karakter) laat zich het best verklaren door 

de van de Jordaan te beschrijven. 

1. DASH, 

'Nieuwe open ruimte 
111 het woonel1semble; 
Rotterdam 2009, P·9 
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Jordaan en singelgrachtzone 



ontstaansgeschiedenis Jordaan 

Derde uitleg 
Met de derde uitleg wordt de westelijke stadsuitbreiding die 

van de stad is uitgevoerd aan het van de 17e eeuw. De 

was noodzakelijk door een bevolkingstoename van 50.000 naar 220.000 

inwoners die het was van een vloedgolf aan nieuwkomers, onder 

meer protestanten en Joden uit de zuidelijke Nederlanden op de vlucht 

voor het Spaanse bewind. Na voltooiing van de nieuwe vestingwerken 

tot aan de kon in 1613 begonnen worden met de aanleg 

van het westelijke van de en de Jordaan. 

Oorspronkelijk werd de volksbuurt het Nieuwe Werck genoemd, vanaf 

1710 werd dit ge(jeelte van de uitleg aangeduid met de Jordaan. Het 

was van Hendrik Jacobsz. Sta ets en Lucas 

!>tuJIlIt .. nrl .. verkaveling van de Jordaan ten opzichte 

van de was het van de intenties en de mate 

van bemoeienis van het stadsbestuur. Bij de hoofdgrachten van de 

grachtengordel 

onteigend, de 

Prinsen- en l(",i7"""r;,rht\ werd dure grond 

lange, smalle sloten. De duur aangekochte 

weilandgrond met 

kreeg een face-lift: 

deze werd met zand en herverkaveld op geometrische basis, 

de goedkope van de Jordaan liet men wat betreft verkaveling 

ongemoeid: hier hield men de bestaande verkaveling aan. 

Om zoveel mogelijk in te trachtte de gemeente 

de zoveel met ".",101,,,," 
beurs te voltooien. Wie in de grachtengordel 

Jordaan land aangeboden.2 

Stedebouwkundige structuur 
De structuur van de Jordaan is gelJaseel'd op een aantal op zichzelf 

staande stratenplannen die op het stramien van de bestaande agrarische 

De Jordaan is niet zoals de grachtengordel 

in een keer gerooid. maar de straten en zijn los 

van elkaar aangelegd. Dit wil niet zeggen dat er geen samenhang in 

de structuur zit: de afstanden tussen 

straten en laten zien dat er een model achter zit. De nieuwe 

stadswijk werd op regelmatige afstand doorsneden door elf grachten 

en veertien straten. Deze zijn te herleiden tot de structuur van het 

van het buitengebied. De 

lagen schuin ten opzichte van de Amstel en waaierden iets uit. waardoor 

ze niet parallel liepen. De verschillen in breedtemaat van 

2. Meyer. R. 
'De Jordaan gaat nooit 
verloren: 
Amsterdam '997. p. '4 
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straten en grachten is ook terug te voeren op de polderstructuur. De 

meeste grachten zijn ontstaan door verbreding van een sloot. Vanuit 

het oogpunt van een zo economisch mogelijke verkaveling was een 

rechthoekig bouwblok te prefereren. Daarom liggen de dwarsstraten 

min of meer parallel, in zeven rijen, op regelmatige afstand van elkaar. 

Zo ontstond een stadsdeel zonder stedebouwkundig centrum in de 

vorm van een plein en waarvan de openbare ruimte op geen enkele 

manier architectonisch werd vormgegeven. Wel was er een hiërarchie 

aanwijsbaar van hoofdgrachten, lengtestraten en daarop dwarsstraten. 

De geïsoleerde ligging van de Jordaan werd niet alleen veroorzaakt 

door handhaving van de bestaande verkaveling wat aansluiting van 

het stratenplan om omliggende stadsdelen onmogelijk maakte, ook 

de structuur van vestingwerken maakte de wijk tot een afgezonderd 

gebied. De Haarlemmerpoort, in combinatie met de radiaal, was de 

enige doorgaande route in de westelijke stadsuitbreiding. In 1650 werd 

met de bouw van de Raampoort een nieuwe radiaal in de Jordaan 

geïntroduceerd. Door de moeizame verbindingen met de rest van de 

stad is de Jordaan een afgescheiden, op zichzelf staand gebied. Pas 

na de aanleg van de 1ge-eeuwse wijken rondom het centrum kwam de 

Jordaan echt in de binnenstad te liggen. 

Structuur van het bouwblok 
De structuur van de bouwblokken in de Jordaan week af van de 

gesloten bouwblokken in de grachtengordel. De bouwblokken in 

de grachtengordel hadden een harde, stenen rand met een groene 

kern. Deze verschijningsvorm werd aangemoedigd en waar nodig 

opgelegd door regelgeving van het stadsbestuur. In de Jordaan werd 

de bebouwing minder streng gebonden aan regels en hadden de 

meeste bouwblokken geen groene binnenterreinen, maar werden 

deze volgebouwd. De zogenaamde inpandigheid van bouwblokken had 

verschillende oorzaken. De grond in het gebied dat later de Jordaan 

genoemd zou worden was voor de stadsuitleg gedeeltelijk in handen 

van particulieren. Buiten de stad was allerlei ongeregelde bebouwing 

neergezet. met name in de buurt van de stadspoorten. het zogenaamde 

buitentimmeren. Deze prestedelijke bebouwing werd met het uitvoeren 

van de stadsuitleg zoveel mogelijk gehandhaafd en leidde tot de 

aanwezigheid van gebouwen op het binnenterrein. 

21 



22 

Detail stads kaart Van 
Berckenrode uit J625: de 

Jordaan was nog niet 
volledig bebouwd 

Gedurende de eerste decennia na aanleg van de Jordaan was het 

gebied nog niet helemaal volgebouwd; nieuwbouw werd afgewisseld 

met moestuinen en boomgaarden. Bedrijvigheid en woningen vroegen 

echter steeds meer ruimte waardoor bouwblokken werden verdicht en 

de binnenterreinen volledig werden volgebouwd. Door de aanwezigheid 

van bedrijven was de behoefte aan werk- en opslagruimte groot. Door 

een explosieve bevolkingstoename begonnen woningen ook steeds 

meer ruimte te eisen. Eind 17e eeuw was in sommige blokken al sprake 

van overbevolking. waarbij drie tot vier gezinnen per woning geen 

uitzondering vormden. Waar mogelijk werden bestaande woningen 

opgetopt met een extra verdieping. Dit zorgde ervoor dat de straten in 

de Jordaan door de hoge gevels nog smaller leken. 



Vanaf de 1ae eeuw nam de inpandigheid schrikbarende vormen aan 

met onwaarschijnlijke bevolkingsdichtheid van de bouwblokken tot 

gevolg. Dit kwam erop neer dat de binnenterreinen door huisjesmelkers 

werden volgebouwd met goedkope pandjes aan smalle gangen die 

toegankelijk waren vanaf de straatzijde. De doorgang naar het midden 

van het bouwblok mocht niet worden dichtgebouwd: de eigenaren 

van de percelen aan de rand van het blok werden verplicht om een 

ontsluitingsweg naar de inpandige bebouwing aan te leggen. Dat kon 

een steeg zijn, maar men had ook het recht om de steeg te overbouwen 

waardoor de karakteristieke gangen in de Jordaan ontstonden. Dit 

betekende dat de doordringbaarheid van het bouwblok, ondanks de 

hoge dichtheid, relatief groot was. De kavelbreedte was in de Jordaan 

over het algemeen klein. De meeste door de stad uitgegeven kavels 

waren 20 voet (5,6 meter) breed. Vaak werden de kavels bebouwd met 

meerdere huizen. Een vaak voorkomend verschijnsel was het bebouwen 

van twee kavels met drie huizen, zodat de gevelbreedte rond de 4 

meter kwam te liggen. Ook werden veel huizen in kleinere eenheden 

opgedeeld, die apart werden verhuurd. Zo konden per pand tientallen, 

soms honderden mensen onderdak krijgen.3 

3. Meijer, R. 
'De Jordoon gaat nooit 
verloren: 
Amsterdam '997, p. 35 

Kaart uit '775 die de 
overbevolking in de 
Jordaan aantoont: 
ieder punt op de kaart 
vertegenwoordigt een 
familie van minstens zes 
personen 
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HofJe von liefdadigheid 
Concordia aan de 

Elandsstraat 

Hofjes 
Een andere, meer gestructureerde bouwvorm voor het binnenterrein, 

waarmee hoge dichtheden konden worden bereikt, was het hofje. 

Vanaf de uitleg in 1613 tot aan het begin van de twintigste eeuw 

werden hofjes gebouwd, vooral in het gedeelte ten noorden van de 

Rozengracht, waar het wonen altijd al een sterke functie was. Hofjes 

waren een duidelijk meer gereguleerde bouwvorm dan de meeste 

andere inpandige bebouwing, en vooral een collectieve, van de straat 

afgekeerde woonvorm. Over het algemeen werden ze gebouwd door 

liefdadigheidsinstellingen gesticht door Bijbelvaste regenten die tijdens 

de Gouden Eeuw een kapitaal hadden vergaard. Zodoende werden 

tientallen hofjes gesticht om zwakkere groepen in de samenleving, 

zoals weduwen en alleenstaanden, te voorzien van een menswaardige 

woonruimte. Er waren twee hoofdvormen te onderscheiden: een 

centrale structuur met een binnenplein waar de huizen omheen zijn 

gegroepeerd en een meer lineaire vorm van een gang of binnenstraatje 

met aan een of beide kanten huizen. De hofjes varieerden sterk in vorm 

en schaal: van minieme steegjes tot monumentale complexen. 



Bedrijvigheid 
De Jordaan was vanaf de aanleg een vestigingsplaats voor alle bedrijven 

die niet in de grachtengordel waren toegestaan. Veel grond in de Jordaan 

werd dan ook ingenomen door bedrijven, vooral ten zuiden van de 

Rozengracht. Een deel van deze bedrijven zat er al voor de stadsuitleg. 

toen de grond nog buiten de muren lag. Door de aanleg van de grachten 

werd vervoer over water mogelijk, en de grondprijzen waren relatief 

taag. Na de stadsuitleg concentreerde zich in de Jordaan een groot 

deel van de vervuilende bedrijvigheid van de stad. Dit werd door het 

stadsbestuur gestimuleerd: in de grachtengordel was de uitoefening van 

een groot aantal beroepen en bedrijven niet toegestaan. Door middel van 

het toelaten van bepaalde bedrijfstakken die elders werden verboden, 

werd door de stedelijke overheid een soort zonering aangebracht in de 

bedrijvigheid van de Jordaan. Ten zuiden van de Rozengracht is het 

bebouwingsbeeld vooral in de 1ge eeuw sterk gewijzigd. De overgang 

naar een industriële productiewijze werd gemarkeerd door een sterke 

schaalvergroting in de bebouwing. Grote aantallen percelen werden 

samengevoegd. waarop hoge. gesloten fabriekscomplexen verrezen. 

Lompenhandel in de 
Kromme Tuinstraat in 
1935. Deze straat is door 
de stadsvernieuwing 
inmiddels verdwenen. 
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Arbeiderswoningen en ::IIU.~U"I'C woningbouw 
Toen in de 1ge eeuw de en handel wegkwijnden. nam de 

armoede verder toe. vanaf 1850 waren er in de Jordaan 972 gangen met 

1690 achterhuizen waarin 

omstandigheden. 

de werkeloosheid toenam als van de industrialisatie. sommige 

gezinnen ontvluchtten het uitzochtloze bestaan van de stad. Dit leidde 

tot leegstand van woningen en van de Jordaan. In de 

eeuw bleef de Jordaan op het van stadsontwikkeling een 

ondergeschoven kind. De aandacht van het gemeentelijke bestuur 

vooral uit naar nieuwbouw voor de snel toenemende bevolking 

in de vorm van de 1ge-eeuwse volgens plan Kalff. 

Vi>lrhi>ti>ri;ncr van de bestaande stad was niet aan de orde. De eerste 

vormen van sanering in de Jordaan bestonden uit demping van 

stinkende in 1856. Vijf jaar 

later daarna duurde het een aantal jaren 

voordat de Elandsgracht. Palmgracht. Lindengracht en Rozengracht 

werden allemaal rond 18go. Overheidsingrijpen in de 

volkshuisvesting was ondenkbaar vanwege star liberalisme. Omdat de 

overheid tekort schoot. lag het initiatief particuliere liefdadigheid 

en ontstonden er de eerste voorbeelden van sociale woningbouw in de 

vorm van arbeiderswoningen. 

In de 

aantal 

voorafgaand aan de Woningwet van 1901 was een 

filantropische actief geweest in het 

verbeteren van de woontoestanden in de Jordaan. De overbevolking 

leidde in de eeuw tot wantoestanden: mensen woonden 

in kleine krotten en kelders, op binnenterreinen aan nauwe 

gangen. Om medische en sociale redenen werden arbeiderswoningen 

in de Jordaan gebouwd. Niet alleen waren de degelijk. droog 

en schoon. ook werden de bewoners voorzien van voldoende licht en 

lucht. Het over het algemeen om ensembles van meerdere huizen 

tot hele bouwblokken. Het eerste blok werd in 1852 

in de Passeerdersdwarsstraat gebouwd in opdracht van de vereeniging 

ten behoeve der Arbeidersklasse, de oudste wc!nirilZbou'NVI~re,nilZinlZ 

Nederland. Er ontstonden op die manier niet alleen c"".:l'hilct" 

ook verdwenen de ergste rotte plekken uit de binnenstad. Ondertussen 

was een 

met 

en de 

Concordia. Tussen de Elandsstraat 

werd het woningbestand van Concordia in de 
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periode 1858-1860 uitgebreid met vijf woonblokken van de hand van 

P.J. Hamer. Doordat er werd gekozen voor rug-aan-rug woningen, 

ontstond een binnenplaats die sterk deed denken aan een ouder type 

woningen dat een filantropische oorsprong had: het hofje. Een later, 

grootschalig project was het complex van architect J.E . van der Pek aan 

de Lindengracht en Goudsbloemstraat. De 80uwonderneming Jordaan 

had hier in 1896 59 eenkamerwoningen en 32 tweekamerwoningen 

laten bouwen.4 Samen met woningbouw voor arbeiders vormden 

schoolgebouwen vanaf ongeveer 1850 een nieuw onderdeel van het 

stadsbeeld. In de Jordaan werden tientallen scholen gebouwd. Door 

hun grote schaal en soms opvallende architectuur waren de scholen 

een sterk beeldbepalend element. Op sommige plaatsen vielen scholen 

op door hun situering in de stedebouwkundige structuur: ze werden 

vaak uit de rooilijn gelegd, zodat een kleine pleinruimte ontstond. 

Stadsvernieuwing 
Met de invoering van de woningwet in 1901 werd volkshuisvesting een 

taak van de overheid. Het saneren van oude volkswijken werd wettelijk 

mogelijk gemaakt door onbewoonbaarverklaring en onteigening in 

het belang van de volkshuisvesting en het geven van subsidies voor 

nieuwbouw. Het hoofd van de stedelijke woningdienst, Arie Keppler, 

zag de kansen van de woningwet voor sanering en sociale woningbouw. 

Hij liet in 1920 een gedetailleerd onderzoek uitvoeren naar de staat van 

woningen met als uitkomst dat de Jordaan een slecht gebouwde en 

slecht bewoonde wijk was. Keppler maakte vervolgens een plan voor 

sanering van de gehele Jordaan. De wereldcrisis van 1929 maakte een 

einde aan de plannen tot voltedige sanering. Tijdens het interbellum 

werden alleen de alterslechtste woningen gesloopt en vond er 

sporadisch nieuwbouw plaats (571 woningen in 1936 op een totaal van 

11.000) . Van 1900 tot 1930 nam het aantal inwoners afvan 78.000 naar 

51.000 mensen en het aantal woningen slonk met 3.000. 5 

Arbeiderswoningen aan 
de Goudsbloemstraat . 
Lindengrachr gerealiseerd 
in 1896 door architect 
Van der Pek , met links de 
oude toestand van krotten 
stegen en gangen 

4. Meijer, R. 
'De Jordaan gaat nooit 
verloren: 
Amsterdam 1997. p. 48 

5· Idem. p. 77 
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De was het gevolg van de verhuizing van veel naar de 

nieuwe uitbreidingswijken. Ook een toename van de bedrijvigheid ging 

ten koste van woningen. Het verval van woningen in de Jordaan werd 

de Tweede Wereldoorlog versneld doordat hout uit woningen 

werd gesloopt ten behoeve van brandstof. Dit had instorting van slecht 

gebouwde huizen tot gevolg en er ontstonden gaten in de gevelwand 

die later werden opgevuld met 

onderstukken. Door het grote aandeel van particulier 

werd er niet a.',nw><tt,,,,,,'11 in bestaande woningen met 

achterstalUg onderhoud tot gevolg. 

Na de oorlog duurde het tot de jaren '60 voordat de gemeente zich 

opnieuw met de stadsvernieuwing in de Jordaan ging bezighouden. 

Planvorming voor in de Jordaan liep herhaaldelijk 

vast in besluitvormingsprocedures. Bovendien ontstond er in 

Amsterdam een conflict over de manier waarop met de oude wijken 

moest worden omgegaan. Voor monumentenzorgers bestond de 

redding van de Jordaan uit het behouden van bestaande 

en vervallen woningen zoveel te restaureren. vernieuwing 

betekende voor de dienst Stadsontwikkeling een aanpak die ook bij 

de bouw van nieuwe naoorlogse wijken was toegepast: verantwoorde 

woningen die voldeden aan de eisen van de Woningwet met voldoende 

lichttoetreding, groenvoorziening. scheiding van wonen en werken en 

""t' .. ,,,,ol<>n ter Vf','h"tf'r;no van het verkeer. In de '60 brak een 

periode van welvaart aan waarin oude werden beschouwd 

als onpraktische en verkeersonvriendelijke overblijfselen uit het 

verleden. De dienst achtte verkeersdoorbraken 

nodig in de Jordaan, waarop verzet kwam van monumentenzorgers. 

Met het aantreden van wethouder lammers kwam er een 

vertegenwoordiger van de kleinschalige 

Hij zag de stad als woonstad en was van forse 

weefsel en het bouwen van kantoorkolossen. Het 

van de dienst Stadsontwikkeling ging van tafel. Daarvoor in 

kwam een conserverend bestemmingsplan dat mogelijkheden 

bood voor kleinschalige nieuwbouw. De gemeente wist zich echter geen 

raad met de particulier grondeigendommen, waardoor de 

stadsvernieuwing de grond kwam. Hierin kwam vpr"n,1pr"na 

met het aantreden van wethouder Schaefer door het instorten 

van de huizenmarkt in 1979. De stadsvernieuwing werd vanaf dat 

moment ddl"''''UdlH door middel van clusters. Bij deze benadering 



werden enkele nabijgelegen kavels !1el'alTlen opnieuw ontwikkeld om 

.,ni""7io,,, betaalbaar te kunnen bouwen. Dit stond qua schaalniveau 

tussen dat van het afzonderlijke kavel en dat van het bouwblok als 

geheel. In de stadsvernieuwing lag het accent op de productie van veel 

betaalbare en woontechnische wQ,nirlpen Over a[~rerTlee'n was 

de architectuur van de stadsvernieuwing weinig inspirerend te noemen. 

Dit kwam ten dele door het architectonisch ontwerp en liet aan 

aandacht voor de detaillering, maar ook door de stedebouwkundige 

wijzigin~:en op de schaal van de 

en de individuele wn,nlll"rm""IIITm,". en dus de ritmiek in 

dat de binnenterreinen er weer bij 

ervoor 

zoals op de kaarten uit de 

eeuw: als onbebouwde ruimte voor tuinen en erven voor de bewoners. 

Verder vond de stadsvernieuwing voor het overgrote deel plaats binnen 

de bestaande stedebouwkundige structuur van straten, dwarsstraten 

en Een klein aantal straten en een groot aantal stegen en 

gangen was na het proces van stadsvernieuwing verdwenen. 

Staclsvernieuwingsproject 
van A/clo van Eyck en 
Theo Bosch aan de 
Pa/mdwarss!raat ui! '972. 
De moeizame tatstand· 
kom/ng van dit project 
stond symbool voor de 
gemeentelijke traagheid 
met betrekking tot 
stadsvernieuwing in cle 
jaren '70. 
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6. Meyer, H., 
'Het ontwerp van de 

openbare ruimte; 
Amsterdam 2006, p.IO 

Johannes Vermeer 
'Het straatje' 

1658 

Tussen openbaar en privé 

De termen openbare ruimte, openbaar domein en stedelijke 

openbaarheid suggereren de aanduiding van een bepaald gebied, 

een fysiek begrensde ruimte. Openbaarheid is in eerste instantie 

een bepaalde praktijk of verzameling van praktijken, waaraan geen 

ruimtelijke grenzen te stellen zijn. Stedelijkheid hangt direct samen 

met openbaarheid, die niet alleen ruimtelijk, maar in de moderne 

samenleving ook juridisch is vastgelegd. Dat neemt niet weg dat er in 

de stad ook ruimte bestaat die volgens het kadaster niet behoort tot de 

formele openbare ruimte, maar in het dagelijks leven wel als zodanig 

wordt gebruikt. Het kan dan gaan om een informeel gegroeide situatie, 

zoals een speelterrein op een binnenplaats van een bouwblok dat 

eigendom is van een woningbouwvereniging maar door de hele buurt 

wordt gebruikt, of om situaties waarbij formele afspraken zijn gemaakt, 

zoals bij een passage in een winkelcentrum. 6 



In de oud-Hollandse stad was vaak nog geen sprake van een scherpe 

tussen openbaar en werd de openbare 

straat beschouwd en gebruikt als 

was er vaak behoefte het woonhuis strikt af te 

scheiden van de straat. De tussen de intieme en openbare 

sfeer liep gedurende tijd door de privé-woning van de 

heen. Geert Mak beschrijft in Een kleine geschiedenis van Amsterdam 

deze ontwikkeling van de In West-Europa traden 

vergelijkbare veranderingen in de architectuur van de privé-woning op 

waarbij de meeste ruimtes die traditioneel van betekenis waren voor 

het hele huis ofwel ineen schrompelen ofwel naar de achterzijde van 

het huis worden De woning werd steeds aangenamer voor 

de diverse individuen. die stuk voor stuk. eigen strikt private ruimtes 

terwijl de gebruiksruimte voor de collectiviteit van de familie 

sterk afnam. 

In de ontwikkeling van de moderne stad werd het contrast tussen de 

veilige haven van de individuele woning en de van de 

openbare straat steeds "rt ..... " ... en sterker. terwijl deze twee sferen 

elkaar veronderstellen en onlosmakelijk met elkaar verbonden 

Het toegenomen contrast tussen openbaar en privé was onder andere 

het gevolg van de wonen en werken, waardoor arbeid 

in toenemende mate uit de privé sfeer verdween. Een toegenomen 

functiescheiding in het leven in zijn geheel had tot dat 

veel van het i:lu'eUiaa);Se bestaan rond huis, tuin en straat was verplaatst 

naar de zuivere aan de rand van steden; het wonen was als 

het ware uit de stad Wtll!l!t:,IJIV'el 

De typisch "'L~'U"'''J~''' confrontatie tussen de sfeer van het wonen 

en de sfeer van de .... n,"nl!'!"'·" ruimte wordt door Boomkens beschreven 

als een moeilijk te benoemen intermediaire sfeer, een soort tussen

of drempelwereld. waarvan de vruchtbaarheid van de confrontatie 

en daarmee de levensvatbaarheid van de stad 

het private domein en de openbare sfeer altijd 

Er is tussen 

geweest van 

onderlinge verbondenheid en overlapping, die de voorwaarden vormen 

voor Stadssociologen als Jacobs, en Habermas 

duiden op het van een intermediaire sfeer tussen de privé-

en het openbare domein. De overgangszone tussen het private 

domein van de en de openbare ruimte manifesteert zich volgens 

deze soc:IOI'02E!n op verschillende plekken, de stoep, de 

passage en de 

7, Mak, G" 
'Een kleine geschiedenis 
van Amsterdam; 
Amsterdam '995, P·31 

8. Boomkens, R., 
'fen drempelwereld; 
Rotterdam 1998 
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9. Bobic. /-I •• 

Be/woon /he Edges, 
Bussum 2004 

Tegenwoordig komt deze drempelwereld op verschillende manieren tot 

uitdrukking in een alledaagse Het betreft een scala 

aan ruimtes, omschreven als semi-openbaar, waarin individualiteit en 

collectiviteit elkaar raken. Milos Bobic benoemt in Between the 

deze plekken in de stad die een overgang vormen van het 

naar het private domein. Volgens Bobic zijn dergelijke ruimtelijke 

configuraties opgebouwd uit raakvlakken en 

overgangen (transitions). Hij maakt onderscheid tussen de ruimtelijk

verschijningsvorm) en sociale 

(functie of programmatische invulling en mate van 

openbaarheid of collectiviteit) van deze tussenruimte.9 

In de Jordaan 

De in het 

dergelijke ruimtelijke configuraties alom aanwezig. 

hoofdstuk ontwikkelingen (vanaf het 

in de '80 van de 

eeuw tot aan de stadsvernieuwing 

hadden hun ruimtelijke neerslag 

op het stede bouwkundig weefsel van de Jordaan met een reeks aan 

collectieve rui mtes tot Hierna volgt een cartografische studie 

naar deze open ruimtes die gelegen zijn binnen de omtrek van het 

bouwblok. De studie is onderverdeeld in drie ""t"arlri"iin' 

sociaal en programmatisch. De eerste categorie behelst de fysieke 

verschijningsvorm van de ruimte. de tweede staat de 

gebruiker centraal en wordt de mate van nn, .. nt"", 
Ten slotte wordt het programma onder de genomen: de functie 

van bebouwing aan de collectieve ruimte. Deze laatste 

categorie ook een inzicht te geven in de veelheid aan functies, 

naast die de bouwblokken in de Jordaan kunnen huisvesten. 

hierbij ook de transformaties van verschillende gebouwen 

naar een ander programma. Bij sommige voorbeelden ontbreekt de 

aanwezigheid van een collectieve ruimte. Deze toch opgenomen in 

de studie om een completer beeld te geven van de programmatische 

verscheidenheid. 
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Hof lineair 
Tuinstraat - Eerste Egelantiersdwarsstraat 

Het Claes Claeszhofje heeft een lineaire 

vorm, de open ruimte bestaat uit een gang of 

binnenstraat met aan beide kanten woningen. 

Het complex is samengesteld uit een drietal 

hofjes waarvan de oudste dateert uit 1616. 

Het hof is toegankelijk vanaf de straat via een 

poort die desgewenst afgesloten kan worden. 

/ 

/ 

< 

/ 
./ 
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Hof centraal 
Willemsstraat 

Dit hof heeft een centrale structuur met 

binnenplein waar de huizen omheen zijn 

gegroepeerd. Het hof wordt van de straat 

gescheiden door een entreegebouw en is 

daardoor niet openbaar toegankelijk. De 

woningen van de hof zijn georiënteerd op 

de centrale open ruimte die is ingericht als 

collectieve tuin. 
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Gebouw op binnenterrein 
Rozenstraat 

Het gebouw op dit binnenterrein betreft 

een voormalige school. Om het gebouw te 

ontsluiten is er een poort in de randbebouwing 

van het bouwblok opgenomen waardoor de 

open ruimte rond het gebouw onderdeel 

gaat uitmaken van het openbare domein. 

Tegenwoordig is er een bedrijf gevestigd in het 

gebouw. 



Gemeenschappelijke tuin 
Tuinstraat 

De open ruimte grenzend aan de Tuinstraat 

is ingericht als collectieve tuin. De tuin is 

van de straat afgesloten door een hek dat 

alleen geopend kan worden door omringende 

bewoners. Het terrein maakt daarmee in 

fysieke zin geen deel uit van het openbare 

gebied. maar is in visuele zin wel een verlenging 

daarvan . 

'/2.500 
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10. Bobic, M., 

Between the Edges, 

Bussum 2004 

Binnenstraat 
Lijnbaansstraat 

Deze binnenstraat vertoont overeenkomsten 

met de Engelse mews 10, een straat om stallen 

gelegen aan de achterkant van woningen te 

ontsluiten. In dit Amsterdamse voorbeeld 

worden enkele woningen en een school 

toegankelijk gemaakt aan de binnenkant van 

het bouwblok. De binnenstraat is volledig 

openbaar gebied en niet afsluitbaar door 

middel van poorten of hekken. 



Binnenterrein 
Slootstraat 

Het binnenterrein van dit bouwblok is volledig 

openbaar en ingericht als speeltuin. Het 

is ontstaan uit de voormalige Slootstraat 

die het blok vroeger in tweeën deelde. Op 

de kop van het blok is in de periode van de 

Stadsvernieuwing bebouwing neergezet 

waardoor het gebied nog maar vanaf een kant 

toegankelijk werd en een beschutte ligging 

in het weefsel verkreeg. Aan het openbare 

binnenterrein grenzen de privé-tuinen van de 

randbebouwing van het blok. 
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Openbaar domein 
Tuinstraat - Egelantiersstraat 

Dit plantsoen is het resultaat van 

Stadsvernieuwing in de jaren '80 van de vorige 

eeuw waardoor het oorspronkelijke blok in 

twee delen is opgesplitst. Aan het plantsoen 

zijn entrees van woningen gelegen. Het terrein 

is volledig openbaar en niet afsluitbaar van 

het publieke domein. 

• ... _-~ .. . '" : ..... _ •• rr · 
• 

/ 
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Parochiaal domein 
Anjeliersstraat 

De parochiale ruimte die hieronder is afgebeeld 

is onderdeel van het Concordia-hofje. Door een 

gat in de straatwand is de daar achter gelegen 

hoftuin permanent toegankelijk. Doordat hier 

echter woningen en privé-tuinen aan grenzen 

wordt de ruimte geclaimd door de omringende 

bewoners. Deze ruimte is dus niet volledig 

openbaar omdat deze wordt toegeëigend door 

een collectief en buitenstaanders dit ook als 

zodanig ervaren wanneer zij de tuin betreden. 

1/2.500 
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Institutioneel domein 
Elandsstraat 

Dit schoolplein behoort tot het institutionele 

domein . lnjuridische zin is het eigendom van de 

school. maar het kan ook buiten schooltijden 

gebruikt worden als speelplaats. Het is 

hierdoor geen onderdeel van het openbare 

gebied maar wel altijd toegankelijk. 

1/2.500 



Privaat domein 
Vuile weespad 

Deze gang is een overblijfsel van de vroegere 

stedebouwkundige structuur in Jordaan . 

Gangen, stegen en paden waren voor de 

invoering van de Woningwet zeer talrijk om de 

vele krotwoningen op de binnenterreinen te 

ontsluiten . De krotwoningen zijn opgeruimd, 

maar de functie van ontsluiting is hier nog 

steeds van toepassing. Het binnenstraatje 

is echter volledig geprivatiseerd en alleen 

toegankelijk voor eigenaren van woningen 

waarvan de entree grenst aan deze ruimte. Het 

pad wordt van de openbare ruimte afgesloten 

door middel van een hek. 

./ 2·500 

47 



Dll'lncf\ tt'rttf in. 

Sociaal 

Programmatisch 

school ha' 

- . -: . . _~~=-- I 

.===::... . 
.~--- r- -,"'; 

sociale woningbouw Instelling school 

1/5·000 



CARTOGRAFISCH ONDERZOEK 

RUIMTE 

OPENBAARHEID 

PROGRAMMA 

ONTWIKKELING 



50 

Cultureel verzamelgebouw 
Westerstraat 

Dit voormalige schoolgebouw valt op door zijn 

schaal in de fijnmazige stedenbouwkundige 

structuur van de Jordaan. Tegenwoordig 

is het pand een verzamelgebouw voor de 

creatieve industrie. De tuin achter de school 

is toegankelijk via een poort en wordt gebruikt 

door het collectief van bedrijven dat in het 

gebouw is gevestigd. 



Hofwoningen 
Rozengracht 

Het Rozenhofje werd omstreeks 1741 gesticht. 

Door middel van een hofje kunnen hoge 

dichtheden van woningen worden gerealiseerd 

op binnenstedelijke locaties rond een 

gemeenschappelijke binnenplaats of groen 

hof. Dit heeft een semi-openbare besloten 

woonomgeving tot gevolg. Meer over hofjes 

van liefdadigheid elders in dit verslag. 
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Kerk 
Lauriergracht 

Deze 1ge-eeuwse kerk maakte onderdeel uit 

van een kloostercomplex dat was gevestigd in 

dit bouwblok. Kerken kunnen door hun functie 

als openbaar gebouw op een bijzondere 

manier onderdeel uitmaken van de openbare 

ruimte. Tegenwoordig is in deze kerk een 

reclamebureau gevestigd. 



Arbeiderswoningen 
Lindengracht - Goudsbloemstraat 

Arbeiderswoningen aan de Goudsbloemstraat 

- Lindengracht gerealiseerd in 1896 door 

architect Van der Pek. De woningen aan 

de Goudsbloemstraat liggen rug-aan-rug 

en worden geschieden door een hof voor 

daglichttoetreding . 

. L~~~~~~~:iir · ••••••••• • • • 
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Onderwijsinstelling 
Lijnbaansstraat - Elandsstraat 

Dit Roe wordt aan twee zijden ontsloten. de 

voorkant door de Elandsstraat. de achterkant 

door de Lijnbaansstraat. 



Basisschool 
Anjeliersstraat - Tuinstraat 

De hoofdentree van deze basisschool bevindt 

zich aan de Anjeliersstraat. Het achterliggende 

schoolplein is georiënteerd op de Tuinstraat 

en vormt hiermee een verbijzondering van de 

openbare ruimte. 

'/2.500 
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Stadsvernieuwing 
Palmdwarsstraat 

Stadsvernieuwingsproject van het bureau 

van Theo Bosch en Aldo van Eyck uit 1972. De 

woningen zijn toegankelijk via een binnenstraat 

op de eerste verdieping aan de hofzijde 

van het bouwblok. Het socialiseren van de 

binnenruimte is een van de uitgangspunten 

van het ontwerp. Het binnenterrein wordt niet 

opgedeeld in privé-tuinen. maar is ingericht 

als een collectieve tuin waar de bewoners van 

de aangrenzende panden gebruik van kunnen 

maken. De achterkant van het bouwblok 

wordt dus semi-openbaar gebied. maar heeft 

zowel in aanzicht als gebruik een informele 

uitstraling. 

• :.:.-wil IL I 
..... - ,. '11' 



Bosch & Van Eyck, Palmdwarsstraat , 1972 

Teunissen, M. , 
'Theo Bosch 1940-1994 : 
knokken voor de stad; 
Rotterdam 2006 
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Naast het in kaart brengen von open(bare) ruimte op 
het binnenterrein in de tegenwoordige situatie is he! ook 
interessant om te onderzoeken hoe deze ruimte zich door 
de jaren heen heeft gevormd, Aan de hand van historisch 
kaar/materiaal is verder onderzocht hoe het binnenterrein 
zich heeft omwikkeld, Voor dit onderzoek isgebnûkgemaakt 
van kaar/en ui! .876 en '920 meI gedetailleerde informatie 
over bebouwing en kovelgrenzen, Bij de historische 
ontwikkeling van hel binnenterrein is een onderscheid te 
maken tussen overblijfselen die de land des tijds hebben 
doorstaan en transformaties waarbij de vorm of functie van 
een binnenterrein wezenlijk is veranderd, Dit verschil valt 
verder/e verklaren als he/proces wordt beschouwd waaro"" 
de bouwblokken en hun binnenterreinen onderhevig zijn 
geweest Bij een overblijfsel uit een vroegere periode gaat 
hel om organisch gegroeide situatie, terwijl een geplande 
interventie met zich meebrengt dat de vorm of functie van 
een binnenterrein wijzigt Van beide processen worden in 
dit onderzoek drie voorbeelden gegeven, 
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Overblijfsel: hof 
Willemsstraat 

Binnen dit bouwblok aan de wiUemsstraat 

is het hof een overblijfsel uit een vroegere 

periode. De context verandert door de jaren, 

maar het hof is daarin een constante factor. 

De woningen van dit hof waren blijkbaar van 

voldoende kwaliteit om de tand des te 

doorstaan. 

Opvallend in de situatie van 1876 is dat veel 

kavels van het blok onbebouwd Dit valt 

te verklaren uit het feit dat eind eeuw veel 

krotwoningen werden opgeruimd en zo 

maakten voor degelijke woningen die voldeden 

aan nieuwe hygienische voorschriften. 
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Overblijfsel: gebouw op binnenterrein 
Rozenstraat 

kanooktoteen 

overblijfsel worden gerekend. Deze voormalige 

school heeft evenals het hof standgehouden 

binnen de contouren van het bouwblok. In 

fysieke zin kan men dus spreken van een 

restant, in opzicht heeft wel 

een verandering plaatsgevonden: het pand 

doet tegenwoordig dienst als bedrijfsgebouw. 

Tussen 1876 en 1920 is verder waarneembaar 

dat de is gedempt. 
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Overblijfsel: binnenstraat 
Lijnbaansstraat 

De binnenstraat 

altijd de functie gehad om de ""I,t", • ."ii:rl", van 

de bebouwing te ontsluiten. De omringende 

be'bolJwiine was aan onderhevig, 

maar het bleef 

bestaan. Zelfs de steeg naar de Etandsgracht 

is wat erop dat de 

eigendomssituatie op deze plek al geruime 

tijd niet is ge\l\Iii2igd Ook in deze situatie is het 

<HOil'ht<>n in het van de 

::20e eeuw zichtbaar. 
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Transformatie: straat wordt SDleelltu 
Slootstraat 

Tot aan de periode van stadsvernieuwing in 

de van de 20e eeuw werd dit 

"1-'1>''''1-'''''';'' door een kleine straat: de 

Slootstraat. Dit had een afwijkende blokmaat 

ten van de omliggende bouwblokken 

tot In de huidige situatie heeft de 

bebouwing aan de westelijke rand van het blok 

nieuwe kopbebouwing 

die de twee kleinere blokken met elkaar 

verbindt. Het binnenterrein is hierdoor nog 

maar vanaf een toegankelijk en ook de 

twee,~ijdlige oriëntatie van de nn.r<:nrn"Il"m 

bebouwing is verdwenen. De huidige 

hebben aan de die 

grenzen aan het binnenterrein. 
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Transformatie: plantsoen 
Tuinstraat - Egelantiersstraat 

Opnieuw is een uit 

de periode van In 

deze situatie wordt een bestaand blok 

opgedeeld en maken woningen plaats 

voor een groenvoorziening in de wijk. Deze 

transformatie moet worden in het licht 

van de socialisering van het binnenterrein. De 

ruimte aan de binnenkant van het bouwblok 

is niet meer exclusief j>1!>'j>n"IlUl1 

bouwblok opent zich naar 

maar het 

omgeving en 

biedt ruimte voor een collectieve voorziening. 

Aan de oostzijde van het plantsoen is nieuwe 

bebouwing gerealiseerd die is via 

deze nieuwe openbare ruimte. 
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Transformatie: kloostercomplex 
flandsstraat -

Het klooster 'De Voorzienigheid' werd in 1852 

en omvatte een complex tussen 

de Elandsstraat. de Lauriergracht en de 

Konijnenstraat, Het werd gebouwd op de 

plaats waar eerst de uitspanning 'De Fransche 

Tuin'wasgevestigd, Naast het klooster bestond 

het uit scholen en een weeshuis en 

werd het door zijn omvang ook wel aangeduid 

met 'Het Jordaans Vaticaan', Het complex 

in voltooide staat bijna het 

bouwblok, slechts aan de Hazenstraat was 

nog de kleinschalige bebouwing aanwezig die 

kenmerkend is voor de Jordaan, Op de kaart 

van 1920 is te zien dat voor de bouw van het 

weeshuis bestaande kleinschalige bebouwing 

op het binnenterrein aan gangen en stegen 

moest verdwijnen. Nadat de zijn 

functie als kloostercomplex had verloren, 

werd een aantal gebouwen herbestemd 

voor woningbouw en creatieve bedrijvigheid 
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Conclusie cartografie 

Het cartografisch onderzoek laat een verscheidenheid aan semi

sociale als 

programmatische eigenschappen. De deze semi

openbare ruimte in het bouwblok valt te verklaren uit het feit dat de 

Jordaan geen openbare ruimte kent in de vorm van pleinen 

en parken. Doordat er vanuit de samenleving wel vraag is naar deze 

en wordt er "' .. lu"II .... n 

bouwblok. 

het publieke domein het bouwblok binnen 

met de traditie van het Hollandse gesloten 

De genoemde maatschappelijke uit het hoofdstuk 

geschiedenis hebben hun ruimtelijke uitwerking gehad op het 

stedebouwkundig weefsel van de Jordaan. Door de extreme verdichting 

in de wijk wordt de ruimte voor deze ontwikkelingen gevonden binnen 

de contouren van het bouwblok. Hierdoor worden zelfs openbare 

gebouwen als kerken en scholen opgenomen in het bouwblok. OVeral 

waar bebouwing die een groep aan zich bindt. 

ontstaat naast het gebouw een collectieve buitenruimte die vaak 

publiek is. In het geval van de binnenstraat heeft deze 

buitenruimte enkel de functie van ontsluiting. maar vaker betreft het 

een verblijfsruimte die door een collectief wordt gebruikt, zoals het 

schoolplein of de hoftuin. 

De analyse heeft in een van 

collectieve ruimtes in het bouwblok die als input kan dienen 

het ontwerpen van nieuwe interventies. De drie uit het 

onderzoek ruimte, mate van en programma zullen 

ook een rol bij toekomstige opgaven. In het volgende hoofdstuk 

wordt de architectonische opgave geformuleerd die bestaat uit twee 

ino ... r .. :m in het bouwblok op verschillende locaties in de Jordaan. 
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Bestemmingsplankaart bouwblok Elandsstraat 1/2.aoo 

Bestemmingsplankaart bouwblok Rozenstraat 1/2.000 



Opgave: twee bouwblokken 

In het cartografisch onderzoek is gebleken dat de semi-openbare of 

collectieve ruimte in het bouwblok een veelvoorkomend verschijnsel 

is binnen de Jordaan. Omdat het hier een stedelijk fenomeen betreft 

dat op verschillende locaties en in een verscheidenheid aan vorm en 

functie plaatsvindt. is ervoor gekozen om in twee bouwblokken in de 

Jordaan een ingreep te doen. Het gaat hierbij om bouwblokken waarbij 

het collectieve domein nog geen rol van betekenis speelt. 

Het programma voor deze ingrepen zal worden bepaald door 

collectieve woonvormen in combinatie met recente maatschappelijke 

ontwikkelingen. Deeerste ingreep bestaat uit het realiserenvaneen aantal 

atelierwoningen voor kunstenaars of andere creatieve bedrijvigheid met 

een gezamenlijke expositieruimte. De tweede ingreep omvat woningen 

voor ouderen rondom een hofje met een gemeenschappelijke ruimte en 

zorgfuncties. Voor beide projecten geldt dat het collectieve domein een 

belangrijke rol zal spelen. De keuze voor de bouwblokken komt voort uit 

een zoektocht naar beschikbare kavels en open ruimte in de Jordaan 

door gebruikmaking van het bestemmingsplan. 

Het eerste kavel in een bouwblok aan de Elandsstraat betreft een 

voorplein van een voormalig weeshuis dat onderdeel uitmaakte van 

een kloostercomplex. De afgelopen decennia heeft het complex 

al een transformatie ondergaan waarbij de meeste gebouwen zijn 

omgevormd tot woongebouwen. In het weeshuis is momenteel creatieve 

bedrijvigheid gevestigd. Het plein voor het weeshuis wordt van de straat 

gescheiden door een muur waardoor het niet publiek toegankelijk is. 

De toevoeging van atelierwoningen sluit goed aan bij de al aanwezige 

creatieve bedrijvigheid. terwijl het plein van het weeshuis onderdeel 

kan gaan uitmaken van het openbare domein. 

Het andere kavel is gelegen in een blok aan de Rozenstraat en is ontstaan 

door de sloop van enkele bedrijfspanden. De afmetingen van dit kavel 

zijn groter dan de beschikbare ruimte aan de Elandsstraat zodat hier 

ook meer programma kan worden gerealiseerd. Op deze plek zal een 

woonzorgcomplex gerealiseerd worden met enkele woningen voor 

ouderen rond een gemeenschappelijke tuin. 
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Herinterpretatie typologieën 

Als uitgangspunt voor de architectonische ingrepen is gekeken 

naar historische voorbeelden en vergelijkbare typologieën. Voor de 

atelierwoningen aan de Elandsstraat is begonnen met een bestudering 

van het Hollandse koopmanshuis omdat deze typologie evenals de 

atelierwoning wonen en werken combineert. Deze studie heeft zich 

later uitgebreid naar andere Amsterdamse woningplattegronden die 

het lichthof als gemeenschappelijke factor hebben. 

Bij de woningen voor ouderen aan de Rozenstraat heeft het hofje van 

liefdadigheid als voorbeeld gediend. Door middel van een hofje kunnen 

hoge dichtheden worden gerealiseerd op binnenstedelijke locaties rond 

een gemeenschappelijke binnenplaats. Dit heeft een semi-openbare 

besloten woonomgeving tot gevolg. Ook de entreesequentie van het 

Franse courhuis heeft een rol gespeeld bij het ontwerpen van het 

woonzorgcomplex. 

Van de hierboven genoemde typologieën volgt nu een beschrijving. 

Het grachtenhuis of Hollandse koopmanshuis 
In het Amsterdamse koopmanshuis worden wonen en werken van 

oudsher gecombineerd . Het huis heeft aan de gracht of straat een 

zogenaamd voorhuis of straatkamer met een dubbele hoogte. Het 

voorhuis is zowel een stedelijke ruimte, bestemd voor handel. als 

een buffer tussen de stad en het privé-leven dat zich afspeelt in de 

binnenhaard. Door het semi-openbare karakter van deze ruimte was 

er dus geen harde grens tussen de openbare ruimte van de straat en 

de privé-sfeer van de woning. Dit wonen-aan-de-straat is kenmerkend 

voor de Hollandse wooncultuur: de straatkamer met een voordeur aan 

de straat en een eigen stoep zijn de architectonische elementen van de 

uitwisseling tussen het huis en het stadsleven. " 

J1. DASH, 

'Nieuwe open ruimte 
in het woonensemble; 
Rotterdam 2009 
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Woningplattegronden met lichthof 
Bij het grachtenpand vormde het lichthof de scheiding tussen voor

en achterhuis en fungeerde soms ook als functionele barrière tussen 

wonen en werken . Ook bij Amsterdamse woningplattegronden van 

een latere datum is het lichthof een terugkerend principe. Het lichthof 

werd ook bij arbeiderswoningen in de Jordaan toegepast aan het eind 

van ,se eeuw. De woningen werden rug aan rug geplaatst, gescheiden 

door een lichthof, waardoor de achterkant van de woningen werd 

geëlimineerd. De woningplattegronden waren vervolgens georiënteerd 

~ 

1 _i LI~ 1\ I \I / Ir I r ._ -
I I - I n 

- I I - I, 
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I 

I 
I 

1700 1900 
grachtenpand / koopmanshuis arbeiderswoningen rug-aan-rug 

Studie woningplattegrond 
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op de aangrenzende buitenruimte, respectievelijk de straat of tuin, met 

representatieve gevels tot gevolg. Door de veranderende relatie van 

voor- en achterkant van de woning werd aan de tuinzijde een nieuwe 

voorkant geïntroduceerd. 

Ook aan het eind van de 20e eeuw is het lichthof aanwezig in de 

Amsterdamse woningplattegrond. Op Sporenburg worden woningen 

gerealiseerd op diepe, smalle kavels waarbij een lichthof wordt 

toegepast voor toetreding van daglicht in de woning. 

·1 
L:J FitJ 

n 
1/500 

2000 
Sporenburg : diepe kavel, me.lich.hof 

1/2.500 



1l 

Hohe aan de Rozengracht 
1/2 .500 

84 

12. Lopes Cardozo, R., 
Hohes in Nederland, 

Haarlem 1977 

Hofje van liefdadigheid 
Het Nederlandse begijnhof is een groepering van charitatieve 

armenwoningen gelegen rondom een groen hof. Het is gesitueerd in 

een stedelijke omgeving, van buiten gesloten, vaak met blinde gevels, 

en door een entreepoort of entreegebouw met de straat verbonden. 

De identieke eenheden hebben allemaal een voordeur aan het hof. Zij 

hebben vaak een eigen stoepje oftrapje dat een overgang vormt van de 

collectieve naar de private ruimte. De eenheden zijn in principe identiek. 

Het hof is in feite een rijhuis, aangesmeed tot een ring of U-vorm. 

Centraal in het hofje staat de door woningen omsloten binnenruimte. 

De vorm, de afmetingen en de inrichting bepalen het karakter van 

het hof. In de meest sobere vorm is de hof een langgerekte steeg. De 

kleinste, rechthoekige en vierkante hofjes hebben het karakter van een 

geplaveide cour, de grotere dat van een tuin . 

De huizen vormen het materiaal dat de tuin omsluit. De gevels zijn rustig, 

ritmisch geleed door een herhaling van ramen, deuren, dakkapellen en 

schoorstenen, bijeengehouden door een zadeldak. De architectonische 

eenheid van de hof domineert de individuele woning. Die betreft 

traditioneel een eenkamerwoning, met een alkoof om in de slapen en een 

keukentje achterin. De woning is georiënteerd op de hof, de achtergevel 

is blind of slechts voorzien van bovenlichten, hooguit bedoeld voor 

daglichttoetreding. Hofjes van liefdadigheid komen voor in vier soorten 

stedenbouwkundige situaties: verborgen in de stedelijke bouwblokken, 

als zelfstandig bouwblok, als deel van een stedelijk bouwblok en als 

onderdeel van een complex of ensemble. De laatste categorie betreft 

vooral voormalige kloosters en stadhouderlijke hoven. 

De ruimtelijke enscenering tussen de straat en de hof is van belang voor 

de toegankelijkheid, en de private of openbare sfeer van het hofje.12 



Het Franse courhuis 
De woningplattegrond van het Franse courhuis is geconcentreerd rond 

een geplaveide binnenplaats. de cour. Het courhuis kent een bijzondere 

relatie tussen de openbare ruimte van de straat en de privé-sfeer van de 

woning. De overgang tussen deze twee domeinen is gelaagd en komt tot 

stand via een aantal apart te benoemen binnen- en buitenruimtes. 

Van straat naar woning ontstaat hierdoor een sequentie van ruimtes 

die elk een andere openbare sfeer hebben. De entreesequentie van het 

Franse courhuis ziet er als volgt uit: vanaf de straat kom je door een 

passage op de binnenplaats. aan deze cour grenst de salon die door 

zijn functie van ontvangstruimte ook een semi-openbaar karakter heeft 

en vervolgens het private domein van de tuin. De privé-vertrekken 

zoals slaap- en badkamers zijn gelegen op de eerste verdieping. 

Deze opeenvolging van ruimtes kent verschillende gradaties van 

openbaarheid. De overgang van openbaar naar privé geschiedt heel 

geleidelijk. 

Courhuis ontworpen door 
Pie"e Le Muet (1647), 
begane grond en 
verdieping 

------_ ... ~. 
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Ontwerp Elandsstraat 

De gemeenschappelijke ruimte bestaat 

uit een expositieruimte waarin het 

kunstenaarscollectief zowel binnen als buiten 

kan exposeren. Het voormalige weeshuis 

dat zich op het binnenterrein bevindt, krijgt 

een voordeur aan de straat. In deze uitloper 

bevindt zich de galerie die doorloopt in het 

bestaande gebouw waar ook werkplaatsen 

zijn gerealiseerd. 

Aan de straat is een blokje van vier woningen 

ontworpen met twee lichthoven . Op de 

begane grond en in het souterrain is ruimte 

voor ateliers, daarboven zijn de woningen 

gesitueerd. Het hof is vanaf de straat 

toegankelijk en bevat de entree naar zowel de 

woning als het atelier. Per lichthof zijn twee 

woningen ontworpen waarbij de plattegronden 

ten opzichte van elkaar zijn gespiegeld. 

De verticale ontsluiting van de woningen 

en facilitaire ruimtes als keuken, toilet en 

badkamer zijn gelegen aan het lichthof, terwijl 

de verblijfsruimtes zijn georiënteerd op de 

straat of het binnenterrein . 

Tussen de galerie en het woonblokje biedt 

een steeg toegang tot het binnenterrein . Dit 

plein kan gebruikt worden als collectieve 

plarregrond begane grond tentoonstellingsruimte. Tevens wordt het 

aangrenzende schoolplein via deze semi

openbare ruimte ontsloten. 

gevel straatzijde 
schaal: 1/500 
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plattegrond 2 e verdieping 

plattegrond Ie verdieping 
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daken 

plattegrond 3e verdieping 

schaal: '/500 
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doorsnede AA' 

doorsnede BB' 

doors nede CC' 

schaal: 1/500 



Ruimtelijke sequentie 

De aan de straat verschaft toegang naar 

achtergelegen ruimtes met een verschillend 

openbaar karakter. De maat van de openingen 

hangt samen met de openbaarheid van de 

daarachter gelegen ruimtes. De steeg is 

de meest prominente naar het 

openbare binnenterrein. De portiek markeert 

de toegang van de ruimte van 

de en twee kleinere poorten maken het 

lichthof toegankelijk. 

Het contrast tussen de open ruimte van het 

binnenterrein en die van het lichthof is hierbij 

het grootst. Het lichthof biedt toegang tot 

de woning en staat door zijn afmetingen het 

dichtst bij de intimiteit van de woning. Het 

binnenterrein is een ruimte met een 

formeel karakter waar de individuele woning 

verdwijnt achter een eellheiids;!le'vel. 

met hun tot twee 

dimensionale waardoor de 

genoemde relaties en contrasten duidelijk 

worden. 
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Ontwerp Rozenstraat 

Het ensemble heeft een spiraalvormige 

footprint die optimaal gebruik maakt van 

/ -;r-c,,, de beschikbare ruimte van het kavel en zich 

zodoende in het bouwblok nestelt. 

plattegrond begane grond 

Het gebouwvolume aan de straat sluit 

qua afmetingen aan op de aangrenzende 

bebouwing waardoor de buitenwand van het 

bouwblok wordt hersteld. In dit gebouw aan 

de straatzijde zijn in de plint de zorgfuncties 

zoals een huisarts en fysiotherapeut 

ondergebracht, daarboven zijn nog enkele 

woningen gerealiseerd. 

Het kleine gebouw in het midden van het 

ensemble fungeert als gemeenschappelijke 

ruimtevoorde bewoners. Door de plaatsingvan 

dit volume wordt het binnenplein opgedeeld 

in een binnenstraat of cour en een tuin. In het 

verlengde van de gemeenschappelijke ruimte 

is een woning voor personeel gerealiseerd. 

Het merendeel van de woningen is in een u-vorm 

rond de gemeenschappelijke tu in gegroepeerd. 

De aaneenschakeling van woningen wordt op 

een enkele plek doorbroken waardoor er wordt 

aangesloten op een bestaande informele route 

in het bouwblok. 

gevel straatzijde 
schaal: 1/500 
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Ruimtelijke sequentie 

De verschillende buitenruimtes in het 

ensemble worden van elkaar door 

subtiele Hierdoor ontstaat 

een die vergelijkbaar is met 

het Franse courhuis. Elke buitenruimte heeft 

zijn 

openbaar en 

binnen het spectrum tussen 

De straat is om te onderdeel van de 

openbare ruimte en voor iedereen toegankelijk, 

de binnenstraat heeft door achter de 

karakter, maar 

is door de functies wel van 

betekenis voor de buurt. De collectieve tuin 

vormt het domein van de bewoners. Ten slotte 

vormt de colonnade de overgang tussen de 

tuin en de 

De verschillende ruimtes hebben ieder hun 

eigen aanzicht en Door het 

uitvouwen van de vlakken van 

een buitenruimte kunnen aan elkaar en 

aan het maaiveld worden In het 

volgende hoofdstuk wordt verder op 

de verschillende 
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geve/uit/eg binnenstraat schaal: 1/200 
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geveluitleg tuin schaal: 1/200 
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Het eerste geve/principe 
begrenst de openbare 
ruimte VOf! de straat en 
wordt toegepast om de 
buitenom trek von het 
bouwblok weer compleet 
te makel!. Oe gevel vult het 
gat in de srrootwond door 
zich te voegen noor de 
aangrenzende bebouwing. 
Oe massieve wand van 
baksteen heeft openingen 
die het ritme volgen van 
de straat. De openingen 
in de gevel worden subtiel 
geaccentueerd door het 
kozijn een koppenmaat 
naar binnen te plaatsen. 
Deze negge wordt bepaald 
door de halfsteensmuur 
van het buitenblad. De 
openingen in de gevel 
worden aan de bovenkant 
begrensd door een rollaag 
en aon de onderkant 
van het kozijn door IIen 
betonnen dorpel. De gevel 
wordt aan de bovenkant 
beëindigd door een 
rollaag ter hoogte van drie 
strekken. 
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De tweede gevel bestaat 
uit een raster van 
metselwerk die de cour 
of binnenstraat omsluit. 
Het grid is opgebouwd uit 
penanten met horizontale 
bakstenen en rollagen 
van verticale bakstenen . 
Door de richting van 
het metselwerk te 
veranderen wordt het grid 
duidelijk herkenbaar. De 

openingen ten opzichte 
van de straatgevel zijn 
groter, maar volgen nog 
steeds een stramien. Het 
buitenblad bestaat uit een 
steensmuur waardoor de 
kozijnen dieper in de gevel 
liggen en de neggemaat 
dus is toegenomen ten 
opzichte van de eerste 
gevel. De rollagen worden 
vervoardigd door een 
betonnen latei te bekleden 
met baksteen , omdat de 
overspanningen in dit 
geval te groot zijn voor een 
traditioneel gemetselde 
rollaag. 

117 



118 



~ 
, [.tl 

I 

,- ·Z 

c- id 

I 

-
b"/7T ;.-/: / 'h 

'""" 
~ 

De laatste gevel omsluit 
de tuin. De gevel opent 
zich hier nog verder 
door middel van een 
colonnade, die een 

buffer creëert tussen 
de tuin en de woning. 
Achter deze colonnade 
wordt een houten gevel 
opgetrokken van kozijnen, 
luiken en panelen van 
dezelfde afmeting. Het 
stramien van openingen 
is hier echter minder 
streng do n bij de twee 
andere gevelsystemen. 
De kozijnen verspringen 
per verdieping ten 
opzichte van elkaar 
en de openingen 
worden bepaald door 
de plattegrond van de 
achterliggende woning. 
Het toegepaste eikenhout 
sluit aan bij de uitstraling 
van de tuin. 
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gevel Elondsstroot 
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binnenplein Elandsstraat 



gevel Rozenstraat 
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Reftectie 

Dit onderzoek heeft zich gericht op de open ruimte in het bouwblok en 

de mate waarin deze ruimte openbaar is. Strikt genomen maakt deze 

ruimte geen onderdeel uit van het publieke domein, maar door 

toegankelijkheid wel in het verlengde daarvan. De oPllel,tellde 

vormt het bewijs dat dit verschijnsel in de Amsterdamse Jordaan op 

grote schaal voorkomt. Het bestaan van semi-openbare ruimtes in het 

bouwblok vormt een specifieke eigenschap van de plek die verklaard 

kan worden vanuit de ontstaansgeschiedenis en 

structuur. Het onderzoek, toont de diversiteit van 

deze ruimtes die het resultaat zijn van de van 

ontwikkelingen. Bovendien biedt het onderzoek 

een handvat voor nieuwe interventies die dit thema als 

nemen. 

De architectonische ingrepen op het niveau van het bouwblok hebben 

geresulteerd in twee ontwerpen met een ~""idd,~UI in openbare 

ruimtes. Bij het programma voor deze ontwerpen is een 

rol weggelegd voor de collectiviteit van de De ruimtelijke 

sequentie in de projecten laat een zien waarbij 

elke ruimte afzonderlijk is gematerialiseerd. Het aanzicht van de open 

ruimte is geen achterkant of resultante van de buitenkant. maar heeft 

een eigen identiteit die past bij de sfeer van de betreffende 

ruimte. Door het bewust ontwerpen van de aankleding van de open 

ruimte ligt de nadruk van dit project niet zozeer op het architectonische 

object maar op het interieur van het bouwblok. 
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