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Nu noodme Kattenburgh 't te laeten speelen 
Door eene reex en keur van strantkasteelen; 
Daer 't zelve een Eiland, en in Eilanden verdeelt, 
Ais in een kleine schets Venetien verbeelt; 
En dit moog/ijk alIt 
Gantsch Amsterdam is in eilanden afgesteeken: 
Oat boete met zijn groote en heerlijkheit geheel, 

een uitgewerkt volkomen 
't Geen d'eilandschetse ontbreekt. zoo is de Leeu te kennen, 
AI toont hy maer zijn' klaeu, zoo kentmen aen de pennen 
En bek, der vog/en v~rst, den strijtbren Ade/aer. 
Nu slae het oog rondom, al't geen zoo vast en zwaer 
Hier staet om strijt gebout, in weinigh 
Gelijk dees' gansche streek, noch onlangs in de baeren 

nu den stroom weer in naeuwer rijk. 
getuigt, al steunt het op 

dat dees' kreits wert na de 
Die onder Burgerhart uit hun moerassen spatten, 

toen verhief dees' wijk het hooft noch uit den vloet.] 
Daer hy de Roomsche maght vertrat met trotsen voet, 
En nijpende /n den poel die en waterschatters, 
In hun geleden vloog met zijn Konijnevatters, 
Het hooft gehellemt met ros van b~nt, 
Met haer en in den mont 

op het af te snyen, 
En op het woudaltaer den Mars te wyen, 
Zoo dra een met zijn hant, 
In 't oog van 't tien Romeinen velde in It zant. 
En fel/e nachtstorm schreeuwt na den lantstroom 
En dr/jft het schuimend nat ver over weide en akker, 
En moeren, tot het weer geronnen naer zijn wed, 
Dit Eiland en de streek rondom in water zet; 
En onder 't barnen en het storten voortgetrokken, 
'T aeloude Kattenburg te gulzigh in durft slokken: 
Zoo a/s het nu weer uit het zout, 
Het wapen en den naem der noch behout. 
Daer staet het dat met zwaere muuren 

am It eind der werrelt te verduuren, 
En beurt, gesiert als een aenzlenelijke bruid, 
Twee hoofden evenschoon ten go/Yen uit. 

heerlijk aen Mavors toegeheiligt, 
Houd met uw slinker oog den van 't Y geveiligt, 
En ziet ter rechterzy, waer gy uwe oogen went, 
De in een Stad, die kent. 

- Johannes Anton/des van der Ystroom boek I, 1671 -
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1. Inleiding 

Vooronderzoek Rede van Amsterdam 

Dit afstudeeronderzoek is onderdeel van het 
afstudeeratelier De rede van Amsterdam, dat het derde is 
in de reeks van afstudeerateliers waarin door mid del van 
morfologisch en typologisch onderzoek de ontwikkeling 
van Amsterdam in kaart is gebracht. De eerste twee 
ateliers hebben de ontwikkeling van de stad aan de hand 
van een langs- en dwarsdoorsnede onderzocht. Het 
onderzoeksgebied van de Rede van Amsterdam besloeg 
globaal de stad aan weerszijden van de Amstel en de 
zuidzijde van het IJ en had als doel inzicht te krijgen 
in de historische ontwikkeling van de stad in relatie tot 
het water. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 
de thema's historie, morfologiel, typologie2 , programma 
en watergebruik. Tijdens dit vooronderzoek zijn onder 
andere morfologische kaarten van de huidige stad 
getekend, die vervolgens diepgaand zijn geanalyseerd 
om inzicht te bieden in de verschijningsvorm van de 
huidige stad. Uit het onderzoek kwam duidelijk naar 
voren hoe de stad zich door de eeuwen heen heeft 
getransformeerd van handelspost naar haven- en 
industriestad en woonstad. Elke periode kent een 
andere omgang met het water, dat zich vertaalt in 
verschillende ruimtelijke structuren. De binnenstad 
kent een kleine korrel en fijnmazige structuur, omdat 
deze zich binnen een veste heeft ontwikkeld en is 
geoptimaliseerd ten behoeve van de handel in en de 
op- en overslag van goederen. De uitbreidingen langs 
het IJ worden gekenmerkt door een continu proces 
van transformatie: op zoek naar meer ruimte voor 
de ontwikkelende scheepvaartindustrie verschoven 
havenactiviteiten keer op keer naar de stadsrand. Het 
stadsfront schoof hierdoor geleidelijk mee op en de 
oude havens bleven als woongebieden achter. Deze 
transformaties vinden tot op de dag van vandaag 
plaats. De uitbreidingen rond de binnenstad uit de 
negentiende en twintigste eeuw zijn primair aangelegd 
om te voldoen aan de woningbehoefte van de alsmaar 
groeiende bevolking. Niet aileen in kwantitatieve zin, 
het grote woningtekort, maar ook in kwalitatieve zin: 
de toenemende ruimtebehoefte van een emanciperende 
bevolking. Dit vooronderzoek was de aanleiding om na 
te denken over hoe de stad bewoond en gebruikt wordt. 

6 

Het wonen heeft door de eeuwen heen op veel 
verschillende manieren plaats gevonden, dat zich in 
uiteenlopende vormen, typologieen en ruimtelijke 
structuren heeft geuit. Bijzonder interessant zijn de 
volkshuisvestingsopgave en de ontwikkeling hiervan in 
de twintigste eeuw. Zij ontwikkelde zich van een socia Ie 
opgave naar een bouwopgave en ten slotte naar een (re) 
organisatieopgave. Met de invoering van de woningwet 
in 1901 was ze in het begin van de twintigste eeuw 
gericht op overbevolking en het verbeteren van de 
woonomstandigheden en gezondheid van de bewoners. 
Halverwege de twintigste eeuw lag de aandacht bij 
de enorme bouwopgave veroorzaakt door de Tweede 
Wereldoorlog en de daaropvolgende explosieve 
bevolkingstoename. Dit leidde tot een versobering 
van woningtypologieen en woonmilieus. Deze socia Ie 
en kwantitatieve opgaven deden de stad ongekend 
uitbreiden. Vanaf de jaren zeventig in de twintigste 
eeuw richtte men het vizier op de 'oude' stad met de 
stadsvernieuwing van 'rotte' plekken en herbestemming 
van het in verval geraakte Oostelijk-, en later ook 
Westelijk Havengebied. Er werd geexperimenteerd met 
nieuwe woningtypen en woonvormen, hetgeen begin 
jaren negentig onder meer resulteerde in de Woonatlas 
Amsterdam. 3 In deze atlas stonden modellen voor 
nieuwe woonprogramma's die moesten lei den tot een 
verbreding van het woningaanbod. In de twintigste 
eeuw zijn onze woonomgevingen snel en veel veranderd 
onder invloed van economische, maatschappeljjke, 
technologische en sociaal-culturele ontwikkelingen 
als individualisering, emancipatie van burgers en het 
terugdringen van het woningtekort. Daarnaast is in de 
afgelopen decennia de dominante positie van de overheid 
in de woningbouw gedecentraliseerd en verzelfstandigd, 
met commercialisering van de woningbouw tot gevolg. 
Nu aan de kwantitatieve woningbehoefte grotendeels is 
voldaan wordt de aandacht in het woonbeleid verbreed 
naar de kwalitatieve behoefte. In het woonbeleid van 
vandaag de dag staat 'het wonen' centraal en richt men 
zich op duurzaamheid en het gedrag van gebruikers. 

1. 

2. 

3 . 

Morfologie: 'vormleer', in dit geval de ruimtelijke 

verschijningsvorm van de stad 

Typologie: leer van de indeling van gebouwen in soorten met 

gemeenschappelijke eigenschappen (typen) 

Woonatlas Amsterdam: woonconcepten voor de jaren 90 

(1991), gemeente Amsterdam, Amsterdam 



1. Inleiding 

7 



1. Inleiding 

Leefstijl 

AI is 'het wonen' door de eeuwen heen veranderd, de 
primaire betekenis ervan is hetzelfde gebleven: beschutting 

bleden. Daarnaast moet het wonen een 
nlTll"li!>vin,M creeren die optimaal Is voor de levenswijzen 
van de samenleving en individuen. Wonen is immers meer dan 
het hebben van onderdak. Wonen is verzorgen, slapen, 

werken en nog vele andere ad/viteiten die 
mensen in en om het hu/s bezigen. Wonen is daarmee voor 
een ieder anders, het is een uiting van een leefwijze, of leefstijl. 

Van het 'nieuwe bouwen' naar het 'nieuwe bewonen' 
- Het nieuwe bewonen: over Wonen, Architectuur en Technologie 4 

-

Archltectuur be'invloedt het gedrag van mens en. Daarom 
zou dlt het uitgangspunt moeten vormen voor een 
nntWl"lrn Van binnen moet een gebouw een vertaling zijn van 
het karakter van haar gebrulkers. Van buiten moet het gebouw 
een karaktervolle aanvulling zijn die harmonieus de omgeving 
in balans brengt en interessante diversiteit biedt. Wonen 
is naast een individuele immers ook een maatschappelijke 
en culturele activiteit. Gebruikers moeten zich kunnen 
identificeren met gebouwen en buurten en deze moeten 
voldoen aan de emot/onele en behoeften van de 

Het gaat dus om identificatie met de stad en 
stadsdeel en de beleving hiervan. die een band moet brengen 
met een wijk en de woning, om een In de maatschappij 
en te kunnen defin/eren. 

De behoefte aan productdifferentiatie groeit a/sook de 
/dentiteitsbe/eving, individuee/ en in groepen. 

- Nota wonen in de 21e eeuw s -

Na een eeuw volkshuisvesting is de visie op de ideale 
woonomgeving veranderd omdat zUn veranderd. 
De kiezen voor een woonomgeving op basis 
van waarden en woonvoorkeuren. Om deze 
keuze inzichtelijk te maken wordt er in de praktijk steeds 
vaker gemaakt van met als doel 
een gedlfferentieerder en aanbod van woningen 
mogelijk te maken. Om tot een meer gedifferentieerd 
woningaanbod te komen lijkt een vanuit het 
gebruik, de woonpraktijk, dan te denken vanuit 
vorm en typologie. Door het onderzoeksbureau Motivaction 
is een segmentatiemodel ontwikkeld dat het mogelijk maakt 
om in de huidige samenleving groepen te onderscheiden op 
basis van overeenkomstige orientaties als wensen 
en voorkeuren. Specifiek voor de wijze waarop mensen hun 
woning en woonomgeving kiezen, beleven en gebruiken 
onderscheidt Motivaelion 7nt,,,,nil""t.n ·"vn"nr.",I<'\I",n<::n""""',,,,,,· 
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Het van het atelier de Rede van 
Amsterdam is op basis van het hiervoor ge"introduceerde 
model naar deze 
Op basis van sociaaleconomische gegevens van de 
Dienst Onderzoek en Statistiek Amsterdam en een 

beschrijving van de verschillende 
is het (ten 

van het gemiddelde) redelljk in te delen. 
In de praktiJk zullen echter veel meer nuances en 
mengvormen voorkomen. 

In de binnenstad zullen de 
groepen aangetroffen worden. 
individualisten en de tolerante .. ",,1"'11 
individualisten hechten waarde 

georH?nteerde 
actieve 

De adieve 
status en 

een woonomgeving, aannemelijk 
maakt dat zij in en rond de dominant 
vertegenwoordigd zullen socialiser, 
die waarde hecht aan intensieve contacten en een 

sfeer, zal in het historisch centrum en de 
oude arbeidersbuurten als de Jordaan en de Pijp de 
dominante woongroep zijn. 
De wijkgerichte groepen worden vertegenwoordigd 
door de huiselijken, de buurt georienteerden en 
de gemeenschapsgezinden en zullen vooral in de 
buurten de rand van het 
dominant vertegenwoordigd veelal in 
de Spaarndammerbuurt, buurten van Plan Zuid en 
naoorlogse wijken als op de Oostelijke Eilanden. De 
gemeenschapsgezinden wonen bij voorkeur in een 

omgeving en komen daardoor niet in het 
onderzoeksgebied v~~r. De huiselijken kenmerken zich 
door traditionele waarden en rolpatronen, zijn vaak 
honkvast en tellen veel senioren. Deze zijn de dominante 
woongroep op Kattenburg en in het zuidoostelijke deel 
van Plan Zuid. De buurtgeorienteerde, veelal impulsieve 
en consument, streeft in de eerste plaats naar 
een en comfortabel leven en wil 
zich niet doelbewust onderscheiden van buurtgenoten. 

dominant vertegenwoordigd in (voormalige) 
als de Czaar Peterbuurt. 

Dan resten nog de groepen die de woning centraal stellen, 
de middenklassers en de idealisten. 
Laatstgenoemden wonen graag groot. luxe en in een 

woonomgeving, zoals het Museumkwartier of 
de Apollobuurt. Binnen het onderzoeksgebied zullen zij 
waarschijnlijk aileen ten zuiden van het Martin Luther 
Kingpark, langs de Amstel gevonden kunnen worden. 
De middenklasser zal veel meer 

in de stad zijn, in recente uitbreidingen langs 
de zuidelijke IJ-oever, het Westerdokseiland en de 

Handelskade. Zij luxe en 
onderscheidende nieuwbouw 

Nader bekeken valt het op dat de Oostelijke 
Eilanden een grote diversiteit en van 
woonbelevingsgroepen kent. De voormalige haven
en arbeidersbuurten op Kattenburg, Wittenburg en 

zijn de afgelopen decennia fragmentarisch 
herontwikkeld. De meest ingrijpende herontwikkeling 
yond in de jaren zestig van de vorige eeuw plaats 
op dat herbouwd werd volgens een 
modernistisch tuinstad met ruim en groen 

galerijflats. moest een schakel 
worden tussen de binnenstad en het Oostelijk 

Een echte schakel is de buurt echter nooit 
De opzet van is erg introvert 

waardoor de buurt geen aansluiting heeft met de stad 
en in fysieke zin ge'isoleerd is geraakt. De monotone en 
anonieme bebouwing doet tevens afbreuk aan de eens 
zo volkswijk. 

Het doel van dit onderzoek is tot een ontwerp te komen 
van een woonomgeving die aansluit op de voorkeuren 
en behoeften van een van de woonbelevingsgroepen. 

4. 

5. 

6. 

Startnotitie Het nieuwe bewonen: over Wonen, Architectuur en 

Technologie (2003) Stichting Toekomstbeeld der Techniek. p. 3 

Nota 'Wonen in de 21e eeuw'(2000) Ministerie van VROM. 

Den Haag, p.l 

Themanummer Leefstijlen in: 5tedebouw en ruimtelijke 

ordening (2002) nr. 6, p. 43 



Afb. 1.2 Uitsnede van Amsterdam onderverdeeld in woonbelevingsgroepen. 

• Act ie .... e individualisten 

D Tolefante soc;alisers 

• Gehaas te middenklassers 

Gesettelde idealis ten 

• Volkse familieclan 

Huiseli jken 

Gamea nschapsgezinden 

1. Inleiding 
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1. Inleiding 

Onderzoeks- en ontwerpopgave 

De centrale vraag in dit onderzoek is of er een relatie 
bestaat tussen de leefstijl en de ruimte van de 
stad en de woning. Komt de leefstijl tot uitdrukking in de 
inrichting van de fysieke ruimte, zoals deze tot uitdrukking 
komt in het gedrag van een individu? Hieruit voigt de 
vraag of de leefstijlbenadering in dat als strategie 
inzetbaar is bij het ontwerpen van een woonmilieu voor 
een specifieke doelgroep. Oit zou betekenen dat in de 
praktijk nlet aileen beleid kan worden met behulp 
van de leefstijlbenadering, maar dat er ook doelgerichter 
naar een ontwerp toegewerkt kan worden dat aansluit op 
de identiteit en die door een 

De woonbelevingsgroep die is van het onderzoek 
de Tolerante Socialisers. Met het oog op het nieuwe 

beleid waarin de focus niet op overloopgebieden 
is gericht. maar op het bouwen in de stad. is dit de groep 
die de stad aan zich wil binden. Het zijn jonge stedelingen, 
die vaak aan het begin van hun wooncarriere staan en 
bewust in de stad willen wonen en leven en hier langere 
tijd zullen willen wonen. Het doel van dit onderzoek is om 
aan de hand van de specifieke ruimtelijke eigenschappen 
die horen bij het woonmilieu van deze groep een 
woonomgeving te creeren op Kattenburg. 

Op basis van de relatie tussen leefstijlen en de gebouwde 
omgeving rijzen de vragen: 

Hoofdvraag 
Bestaat er een relatie tussen een leefstijl en de fysieke 
ruimte van zowel stad als er 
te onderscheiden die kunnen worden bij 
het ontwerpen van een woonomgeving? 

Deelvragen 
Komt een leefstijl tot uitdrukking in de inrichting van de 
fysieke ruimte en architectonische verschijningsvorm van 
gebouwen? 

Is de leefstijlbenadering als strategie inzetbaar bij het 
ontwerpen van een woonmilieu voor een specifieke 
doelgroep? 

Welke behoeften, wensen en voorkeuren van de Tolerante 
Socialiser kunnen vertaald worden in ruimtelijke en fysieke 
elementen en welke architectonische expressie hoort 
daarbij? 
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Opzet verslag 

Het eerste deel van het 
naar leefstijlen en de beschrijven. 
In het eerstvolgende hoofdstuk zal aan de hand van 
literatuur, praktijkvoorbeelden en gesprekken met 
beroepsdeskundigen het nader verklaard 
worden en kan er een antwoord gevonden worden op de 
vraag of er een tussen een leefstijl en de 
gebouwde omgeving. leefstlH een begrip is wat 
haar oorsprong kent in sociale wetenschappen zal veel 
informatie aan sociologische studies en 
bestaand onderzoek naar de betekenis van leefstij!en in de 

Aan de hand van het voor Tolerante 
wordt als casus een visie op 

n~'w~lnc:.t·~ woonmilieu ontwikke!d. In hoofdstuk drie 
worden aan de hand van een typo-morfologische studie 

en elementen van 
woonmilieus in Amsterdam onderscheiden 
kunnen worden in de ontwerpopgave. 

Het valt uiteen in drie schaalniveaus. Het vierde 
hoofdstuk wordt voorafgegaan door een 
dat een beeld geeft van de historische ontwikkeling en 
de huidige situatie van Kattenburg. Aan de hand van de 
resultaten uit de voorgaande onderzoeken wordt bekeken in 
hoeverre Kattenburg voldoet aan het gewenste woonmilieu, 
waarna de ontwerpopgave gedefinieerd zal worden die vorm 
krijgt in het stedenbouwkundig Masterplan In hoofdstuk vijf 
komt het ontwerp van het bouwblok aan de orde. Hiervoor 
is een aanvullend onderzoek gedaan om vanuit theorie en 
referenties een architectonische benadering te definieren. 
Het derde schaalniveau, hoofdstuk zes, za! de uitwerking 
van dit aan de hand van een 
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2. Leefstijlen 

Na de korte introductie over leefstijlen in de inleiding, 
wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de definitie en gebruik 
van het leefstijlbegrip. Met behulp van kanttekeningen 
die onderzoekers plaatsen bij het gebruik van leefstijlen 
zal de toepasbaarheid in, en de relatie tot architectuur 
besproken worden. Naar aanleiding van een gesprek 
met KAW architecten wordt de woonmilieubenadering 
besproken en wordt een beschrijving gegeven van het 
gewenste woonmilieu van de Tolerante Socialiser. Dit 
resulteert ten slotte in een woonconcept die in deze 
casus zal leiden tot een ontwerp. 

Leefstijlbegrip 

Het begrip 'Ieefstijl' is niet nieuw, het is al lange tijd 
een onderwerp in de sociale wetenschappen. Het doel 
is de samenleving te kunnen segmenteren op basis van 
leefpatronen in plaats van de traditionele demografische 
kenmerken. Sinds de jaren negentig van de vorige 
eeuw kennen leefstijlen een hernieuwde belangstelling, 
vooral in de marketingbranche. Zij gebruiken de 
segmentering naar leefstijl om een heterogene 
groep consumenten in een aantal overzichtelijke en 
benaderbare homogene deelgroepen te delen. Hiermee 
kan een marketingstrategie bepaald worden om voor 
een specifieke deelgroep een product of een dienst te 
ontwikkelen en deze in de markt te zetten. Hierbij wordt 
de 'lifestyle' ingezet om de betreffende deelgroep aan te 
spreken. Er wordt op hun gevoelens ingespeeld om het 
idee te geven dat een product nodig is voor de manier van 
leven. Dit heeft ondermeer te maken met een toenemende 
belevingsmaatschappij, waar naast de gebruikswaarde 
ook de ervaring van een product belangrijk is. Dit kan 
ook wei het emotionele gebruik genoemd worden, in 
aanvulling op het functionele gebruik. De belevlng wordt 
direct gerelateerd aan identiteit en is sterker wanneer 
een product of dienst beter aansluit op de onderliggende 
behoeften van de consument.' Deze beleving wordt 
bijvoorbeeld in reclames opgeroepen, of opgelegd, door 
een specifieke sfeer te creeren rond het gebruik van het 
product. Dit zogenaamde 'voorproefgevoel' heeft als 
doel het consumeren van een specifiek product aan een 
specifieke, voor de doelgroep positieve, sfeer of beleving 
te koppelen. De consumptiehandeling wordt positiever 
voorgesteld met een verhaal over de context waarin de 
consumptie plaatsvindt. De marketeers of plannenmakers 
van themawijken hebben ook niets anders tot doel dan 
een sfeer te creeren die consumenten aanspreekt. Ze 
doen marktonderzoek naar welke sfeer gewenst is en 
bieden die sfeer vervolgens aan. In deze context is wonen 
tot het consumeren van de woning verworden. Wanneer 
consumptie getypeerd wordt als zowel een functioneel 
als emotioneel gebruik is dit geen vreemde gedachte. 
Een woning moet niet enkel een huis, maar ook een thuis 
zijn. 

Zoals in de inleiding is beschreven duikt het leefstijlbegrip 
steeds vaker op in relatie tot het wonen. Bijvoorbeeld in 
de laatste nota van het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), de Nota Wonen in 
de 21e eeuw. Hierin wordt gesproken over de keuzevrijheid 
van de burger die ze zoekt in haar huisvesting en hoe 
dit bepaald wordt door de culturele dimensie van de 
zelfverkozen leefstijl.z Men gebruikt leefstijlonderzoek 
om te weten te komen welke persoonlijke of emotionele 
aspectenten grondslag liggen aan de keuzevoor eenwoning 
en een woonomgeving. Overheid, woningcorporaties en 
projectontwikkelaars gebruiken het leefstijlbegrip steeds 
vaker in beleids- en ontwikkelingsplannen, bij zowel 

herstructureringsopgaven als bij nieuwbouwplannen. 
Onderzoek naar leefstijlen wordt hier gebruikt 
om te bepalen welke leefstijlgroepen over- of 
ondervertegenwoordigd zijn in een woonomgeving en 
voor welke groepen er vervolgens meer ruimte gemaakt 
zou moeten worden. 

In het onderzoek naar leefstijlen valt op dat er veel en 
verschillende definities bestaan van het beg rip leefstijl. 
Hierbij was de Amerikaan Louis Wirth de eerste die een 
verband legde tussen leefstijl en leefmilieu, waarbij het 
hem er vooral om ging het onderscheid tussen urbane 
en suburbane levenswijzen te bepalen. 3 Stadssocioloog 
Ivan Nio stelt dat leefstijl een uiting is van een 
levensvisie en status, hetgeen door de eeuwen heen 
altijd belangrijk is geweest.4 Deze typering komt terug 
in de meeste definities: leefstijl is het tot uitdrukking 
brengen van een persoonlijkheid, van wie men is. Maar 
dit is nog geen concreet beg rip. Wat is persoonlijkheid 
en hoe komt deze tot uitdrukking? Stadsgeografen 
Pinkster en van Kempen beschouwen een leefstijl als een 
"consistente set preferenties (attitudes) en gedrag op 
de /eefgebieden werk, gezin, consumptie en vrije tijd."s 
Dit impliceert dat een leefstijl zich op twee manieren 
uit: in gedrag en in voorkeuren. De definiering van 
stadssocioloog en stedenbouwkundig adviseur Arnold 
Reijndorp sluit hierop aan. Hij poneert de stelling dat 
mensen continu gedwongen worden keuzes te maken 
en dat deze keuzes meer door culturele voorkeuren 
dan door functionele afwegingen bepaald worden. 
Deze culturele voorkeuren zijn het resultaat van een 
afgelegd sociaal traject, dat tot uitdrukking komt in een 
vast patroon van hoe men zijn of haar dagelijkse leven 
organiseert. Het deel van het patroon dat relatief vast 
is, kan levensstijl of levenswijze genoemd worden. Deze 
kennen een functionele en symbolische kant: handelingen 
(functioneel) en uitingen (symbolisch). De laatste, het 
uiten van persoonlijkheid, krijgt in het leefstijlbegrip 
de meeste aandacht.6 Deze benadering komt overeen 
met de algemene benadering van marktsegmentatie in 
de marketingwereld. Traditioneel werden doelgroepen 
ingedeeld op basis van meetbare en dus objectieve, 
demografische kenmerken als geslacht, leeftijd, inkomen 
en gezinssamenstelling, etc. Deze worden vandaag 
de dag niet meer als afdoende beschouwd en worden 
daarom aangevuld met psychografische gegevens. 
De psychografische gegevens worden bepaald door 
middel van de zogenaamde AIO variabelen; activiteiten, 
interesses en opinies. Verondersteld wordt dat deze iets 
vertellen over de behoeftes van een individu of groep, 
wat wordt beschouwd als leefstijl. Deze gegevens zijn 
echter in tegenstelling tot de demografische gegevens 
subjectief van aard. De psychografische gegevens worden 
dan ook wei emotionele variabelen genoemd, terwijl de 
demografische gegevens functionele variabelen zijn. 

Onderzoeksplatform ReUrbAz zet op vergelijkende wijze 
leefstijlen naast doelgroepen. ReUrbAz is een Europees 
project voor stedelijke vernieuwing en onderscheidt 
vier verschillende strategieen. Een van deze beschrijft 
de transitie van een aanbodgerichte markt naar 
een vraaggestuurde markt, waarbij leefstijlen de 
dominante factor zijn geworden om woonvoorkeuren te 
beschrijven.7 Zij stellen dat een doelgroep inzicht geeft 
over wie de consument is, gebaseerd op de functionele, 
demografische variabelen. Leefstijlen geven inzicht in 
wie de consument binnen een doelgroep is, wat zij willen. 
Dit betekent dat verschillende lagen uit de bevolking tot 
een leefstijl kunnen behoren: jong en oud, autochtoon 
en allochtoon, arm en rijk. Via deze benadering ontstaat 
er geen sociaaleconomische eenzijdigheid, zoals bij 
traditionele demografische deelgroepen. 

Dit is echter een kleine greep uit de definities die voor 
leefstijlen gegeven worden. Leefstijlen worden door 
sommigen gezien als de serie eigenschappen die tot een 
bepaald gedrag leiden, terwijl anderen het gedrag zelf 
als leefstijl beschouwen en er tevens een groep is die de 
eigenschappen en daaruit voortvloeiend gedrag samen 
als leefstijl zien. De genoemde voorbeelden stellen hun 
eigen definitie daarbij ook ter discussie. Pinkster en van 
Kempen stellen zelf dat preferenties niet per definitie 
tot een bepaald gedrag hoeven te leiden en dat gedrag 
niet voort hoeft te komen uit de eigen preferenties.B In 
een eerder onderzoek van Reijndorp e.a. bleek de keuze 
van bewoners voor een bewuste VINEX-wijk bovendien 
op functionele gronden genomen te zijn.9 

Aigemeen kan gesteld worden dat een leefstijl in ieder 
geval een tijdelijke clustering van individuen is die in 
meer of mindere mate dezelfde voorkeuren hebben 
en/of het zelfde gedrag vertonen. Een voor onderzoek 
of marketing verbeelde gemeenschap bestaande uit 
individuele overeenkomsten in gedragingen, voorkeuren 
en relaties met anderen. Ze kunnen slechts gevonden 
worden als de bindende factor een specifieke locatie 
is. Ze dragen niet dezelfde kleuren, tenzij de bindende 
factor een specifiek modeverschijnsel is. Zo kunnen 
er nog vele groepen gedefinieerd worden, het is 
maar wat als bindende factor genomen wordt. Dit 
brengt een volgend probleem boven, er worden in de 
praktijk naar eigen inzicht groepen gedefinieerd. Er 
is geen universele leefstijltypologie. Zo onderscheidde 
Motivaction ten tijde van het starten van het onderzoek 
zeven 'woonbelevingsgroepen'. Nu spreken ze over 
vier 'burgerschapsstijlen' op hun website.lO Terwijl 
de SmartAgent Company vier 'belevingswerelden' 
onderscheidt. 
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2. Leefstijlen 

(on)bruikbaarheid 

Leefstijlen, woonmilieus, woonbeleving. Zoveel 
verschillende termen, definities en modellen maken het 
erg complex om tot een werkbare definitie te komen. 
Juist de emotionele of psychografische kenmerken van 
leefstijlen maken deze zo subjectief. Leefstijlen worden 
geformuleerd op basis van marktonderzoek. De vraag is 
of bij dergelijk onderzoek, vaak uitgevoerd aan de hand 
van enquetes, de respondenten de vragen beantwoorden 
naar hun gewenste leefstijl, of naar de situatie waarin 
zij nu wonen. Is het uitgangspunt wat mensen hebben, 
wat ze doen of wat ze willen? Dit is het bekende "kip
en-ei" probleem. Wat was er eerder, de leefstijl of de 
woonomgeving? En hoe moeten zoiets subjectiefs als 
persoonlijke smaak en voorkeuren gesegmenteerd 
worden? Wanneer men zou wil len, zouden er in 
Nederland zestien mlljoen leefstijlen onderscheiden 
kunnen worden. De problematiek rond leefstijlen houdt 
hier niet bij op. De vraag is of een leefstijl altijd nageleefd 
kan worden. Men kan de (financiele) middelen ontberen 
om een leefstijl na te leven. Wat betekent dit dan voor 
de wensen en voorkeuren? Streeft die persoon dan een 
leven lang naar onmogelijke doe len, of worden de wensen 
en voorkeuren hierop aangepast? Hiermee zou men dus 
van leefstijl wisselen. Dit is direct een volgend vraagstuk: 
Arnold Reijndorp benoemt de betrekkelijke tijdelijkheid 
van leefstijlen. Hij ziet deze als momentopnames die 
onderhevig zijn aan sociale en culturele veranderingen.ll 
Evenals Ivan Nio, die stelt dat leefstijlen onderhevig zijn 
aan mode.12 Ais deze tijdelijk zijn, wat is de betekenis 
hier dan van? Hoe traditioneel is een 'traditioneel gezin', 
wanneer een stedelijk georienteerd huishouden van 
tweeverdieners overheersend en normaliserend wordt? 
V~~r snel wisselende consumptiegoederen onderhevig 
aan mode is deze modegevoeligheid en tijdelijkheid 
niet erg, maar een woning is niet bepaald een vluchtig 
product. In het geval van een meerpersoonshuishouden 
kan er sprake zijn van twee, drie, vier of meer 
contrasterende leefstijlen. Dan is de vraag wat bepalend 
of doorslaggevend wordt. 
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Relatie tussen leefstijl en architectuur 

V~~r dit project is de vraag wat de relatie is tussen 
leefstijl en architectuur het belangrijkst. Deze lijkt er 
op het eerste gezicht niet in directe zin te zijn. In de 
omschrijvingen van de vele leefstijlen die voorhanden 
zijn wordt een beeld gevormd, een beschrijving gegeven, 
hoe mensen hun woning en/of woonomgeving willen 
beleven, al dan niet aangevuld met hoe ze hun ruimten 
willen gebruiken. Maar er worden nergens uitspraken 
gedaan over welke wensen ze hebben ten aanzien van 
de vormgeving van die ruimten. Wat voor een stijl, 
expressie of esthetiek gewenst is blijft onuitgesproken. 

De functionele dimensie van een leefstijl, die betrekking 
heeft op hoe men het dagelijkse leven organiseert, kan 
nog tot uitdrukking komen in de behoefte voor een 
specifieke woningtypologie, de relatie tussen het private 
en openbare domein of de organisatie en inrichting van 
de openbare ruimte. De symbolische dimensie van een 
leefstijl, het laten zien van wat ze zijn of zouden willen 
zijn, is veel problematischer, omdat deze uiterlijke of 
consumptieve kant van het dagelijkse leven aan trends 
en mode onderhevig kan zijn.13 Onderzoeksbureaus 
werken veel met referentiemateriaal om letterlijk een 
beeld te scheppen van een groep, maar deze zijn te 
summier en subjectief om betekenis te hebben. Uit 
sommige van de beschrijvingen wordt duidelijk of 
men liever een vrijstaande woning of rijtjeshuis wil en 
of een appartement tot de mogelijkheden behoord. 
Woningtypologieen zijn nog wei vast te stellen aan de 
hand van de meeste profielen, maar termen als een 
'traditionele woning', een 'eigentijdse woning', 'Ievendig 
wonen' of 'eigenzinnig wonen' is naar vrije opvatting 
interpreteerbaar. 

Ivan Nio ziet geen relatie tussen leefstijlen en 
woonmilieus14 en stelt dat een directe vertaling van 
een leefstijl naar architectuur wellicht aileen mogelijk 
is voor groepen met duidelijke, specifieke behoeften. 
Zoals oudere, allochtone, gehandicapte of alternatieve 
huishoudens, die voor hun dagelijkse leven specifieke 
eisen aan ruimten stellen. Deze vorm van een directe 
vertaling van leefstijl naar architectuur beschouwt hij 
als een top-down benadering, waarnaast hij ook een 
mogelijkheid ziet voor een bottom-up benadering: het 
faciliteren van verschillende en veranderende leefstijlen 
via een grotere differentiatie in woonmilieus, nieuwe 
programma's en vormen van beheer waar verschillende 
groepen zich in kunnen herkennen. Dat heeft in zijn 
ogen niks te maken met een van boven opgelegde 
identiteitsstrategie, maar wei alles met verschillen 
in dichtheid, woningtypen, voorzieningenniveau, de 
mate van collectiviteit of anonimiteit, de ligging in 
het stedelijk veld en de occupatiestrategie. Leefstijlen 
zullen zichzelf dan op basis van die verschillen wei 
uitsorteren.15 

Mohammed Ben Hammouch noemt de vertaalslag 
van woonvoorkeuren naar architectonische en 
stedenbouwkundige plannen moeizaam en doelt hiermee 
specifiek op de vormgeving van de openbare ruimte, 
de buurt en de woning.16 Reimar von Meding van KAW 
architecten onderschrijft deze gedachte in een gesprek 
dat plaatsvond in februari van dit jaar. KAW heeft een 
eigen woonmilieubenadering opgeste l1d, die gebruik 
maakt van vier belevingswerelden, vergelijkbaar met 
de SmartAgent Company. Langs twee assen wordt een 
verdeling gemaakt naar enerzijds fysieke buurtbinding 
en anderzijds socia Ie interactie waarmee de vier 
belevingswerelden Gemeenschappelijk wonen, Levendig 
wonen, Eigenzinnig wonen en Vertrouwd wonen gevormd 
kunnen worden. 

KAW beschouwt hun woonmilieubenadering niet als 
een ontwerpinstrument: het biedt geen vaste serie van 
toe te passen regels, maar vormt uitgangspunten voor 
het ontwerpproces ten aanzien van de gewenste relatie 
tussen de buurtbewoner en zijn buurtgenoten en de 
gewenste relatie tussen de woning en zijn omgeving. 
Binnen deze benadering wordt er geen uitspraak gedaan 
over de architectuur. Von Meding benadrukt dat esthetiek 
onderhevig is aan trends, mode, persoonlijke visie, etc. 
Aan de hand van hun model kan bekeken worden welke 
milieus er in een gebied aanwezig zijn, om zo een visie te 
formuleren voor dit gebied. Ontbreken er enkele milieus, 
of overlappen er milieus die strijdig zijn met elkaar? 
Met die strategie kan vervolgens een ontwerpopgave 
geformuleerd worden. KAW's benadering richt zich 
daarbij voornamelijk op de grens tussen stedenbouw en 
architectuur. In eigen woorden: "op de aansluiting van 
het publieke domein op het privedomein." 17 V~~r de 
woonmilieus zijn er ontwerpdoelstellingen beschreven 
voor het openbare, het semi-openbare en het prive 
dome in. Maar veel verder dan uitspraken of de open bare 
ruimte al dan niet een sociale functie heeft, de 
ontsluiting sociaal of functioneel is, de semi-openbare 
ruimte meer prive of collectief is, de woning introvert, 
extrovert of bijzonder is komen ze niet. Toch lijkt het 
woonmilieu of de woonomgeving een vertrekpunt te 
zijn om tot een architectuur te kunnen komen. Andre 
Kamphuis van de SmartAgent Company onderschrijft 
dit: "woonomgeving is het sleutelwoord".lB 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
leefstijlbenadering geen ontwerpinstrument is. Er 
zijn (te) veel vraagtekens over de totstandkoming 
van leefstijlen en de ruimtelijke eigenschappen die 
hieraan ontleend kunnen worden. De dynamiek van 
leefstijlen, de nog steeds bestaande en waarschijnlijk 
nooit afnemende invloed van de meer traditionele 
variabelen, de contextgevoeligheid (in tijd en ruimte) 
van het begrip zelf en de leefstijltypen afzonderlijk, de 

willekeurigheid waarmee leefstijltypen in veel gevallen 
worden bepaald, evenals het feit dat woonmilieus 
waarschijnlijk altijd aantrekkelijk zullen blijven voor 
zeer uiteenlopende huishoudens- en leefstijltypen 
spelen een belangrijke rol. Er moet voorzichtig 
omgesprongen worden bij het benoemen van de leefstijl 
als de variabele bij de planning van nieuwe woningen 
en woongebieden.19 Leefstijlonderzoek biedt planners 
en ontwikkelaars de mogelijkheid te achterhalen of er 
ergens knelpunten of mogelijkheden zijn. Een aan de 
leefstijl gekoppeld woonmilieu doet in meer of mindere 
mate uitspraken over wat voor soort morfologie, 
verkaveling en woningtypologie hierbij passend zijn. 
Om tot een ontwerpopgave te komen zullen eerst de 
gewenste en aanwezige woonmilieus in kaart gebracht 
moeten worden. Hierna kan een visie of woonconcept 
geformuleerd worden van waaruit een concrete 
ontwerpopgave voort kan komen. 

11. Reijndorp, A. (red.), Leefstij/en. Wonen in de 21e eeuw (1997), 

NAi, Rotterdam, p. 13 

12. Nio, I., 'Van levenswijzen tot lifestyles. Over de bruikbaarheid 

van leefstijlen voor de ruimtelijke ordening', in: 5tedebouw & 

Ruimtelijke Ordening (2002), nr. 6, NIROV, p. 8 

13. Nio, I., 'Leefstijlen: nieuwe dilemma's voor de ruimtelijke 

ordening', in: Leefstij/en in beeld (2001), Platform 

Gras, Groningen, p. 14 

14. Nio, I., 'Van levenswijzen tot lifestyles. Over de bruikbaarheid 

van leefstijlen voor de ruimtelijke ordening', in: Stedebouw & 

Ruimtelijke Ordening (2002), nr. 6, NIROV, p. 8 

15. Nio, I., 'Leefstijlen: nieuwe dilemma's voor de ruimtelijke 

ordening', in: Leefstijlen in beeld (2001), Platform 

Gras, Groningen, p. 59-62 

16. Ben Hammouch, M., De toepasbaarheid van leefstijlen (2007), 

Technische Universiteit Delft, p. 21 

17. Vormgeven aan wooncultuur. £en ontwerpbenadering voor 

woonmilieus. (2008) KAW architecten en adviseurs 

18. Kamphuis, A., SmartAgent Company, Amersfoort, 18 feb. 2010 

19. Pinkster, F. en van Kempen, R., Leefstijlen en 

woonmilieuvoorkeuren, (2003) URU, Utrecht, p. 42-45 



2. Leefstijlen 

00 IUEUBENADEHI G 

I 
3tedenbouw It uodige 

I 
morfo\O~ie 

I 
typologie ontwerp uitwerking 

I struc:tuul 

ro. 

I I I I I I 

I I I I I I 

I 014 .. ..,. I I I I I 

STEDENBOUW 
( ).- -- -+ 

ARCHITECTUUR .. 
linksonder naar rechtsboven Afb. 2.3.-2.5 Verbeeldingen van leefstijlen. onder Afb. 2 .6 Woonmilieubenadering van KAW Architecten. 

15 



2. Leefstijlen 

De tolerante socialiser volgens Motivaction 

Om de mogelijkheden van leefstijlonderzoek te 
testen met een casus zullen eerst de woonwensen en 
eigenschappen van de beoogde doelgroep, de Tolerante 
Socialisers, in kaart gebracht worden. De omschrijving 
van Motivaction zal aangevuld en vergeleken worden 
met de modellen die de Smart Agent Company en 
KAW hanteren, in een poging een duidelijker beeld te 
scheppen. 

Het MentalityTM-model dat Motivaction hanteert om 
woonbelevingsgroepen te definieren wordt gemaakt aan 
de hand van een al jaren lang voortdurend onderzoek. De 
ondervraagden worden in sociale milieus ondergebracht 
op basis van sociaal economische status (inkomen, 
opleidingsniveau, sociale achtergrond) en geldende 
waarden (traditioneel, modern, of post-modern). Het 
model beschrijft acht van deze sociale milieus in 
Nederland20: 

De traditionele burgerij 
De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status
quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en 
materiele bezittingen. 

De qemaksqeorienteerden 
De impulsieve en passieve consument die in de eerste 
plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en 
comfortabel leven. 

De moderne burqerij 
De conformistische, statusgevoelige burgerij die het 
evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden 
als consumeren en genieten. 

De nieuwe conservatieven 
De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag 
die aile ruimte wil geven aan technologische ontwikkeling, 
maar zich verzet tegen socia Ie en culturele vernieuwing. 

De kosmopolieten 
De open en kritische wereldburgers die post mod erne 
waarden als ontplooien en beleven integreren met 
moderne waarden als maatschappelijk succes, 
materialisme en genieten. 

De 0 waarts mobielen 
De carrieregerichte individualisten met een uitgesproken 
fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico 
en spanning. 

~ostmaterialisten 

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen 
ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en 
opkomen voor het milieu. 
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De ostmoderne hedonisten 
De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment 
en het breken met morele en sociale conventies doelen 
op zichzelf zijn geworden. 

Dit model wordt gebruikt om meer specifieke 
groepen in beeld te brengen, afhankelijk van wat de 
opdrachtgever wil weten. Zo is er een model gemaakt 
van zeven woonbelevingsgroepen: dit zijn mensen die 
in belangrijke mate waarden en normen en de daaruit 
vloeiende preferenties met betrekking tot het wonen 
delen. Ook deze zijn ingedeeld ten aanzien van sociale 
status en geldende waarden. 

De zeven beschreven woonbelevingsgroepen kunnen 
worden onderverdeeld in stedelijk georienteerde 
groepen, traditioneel wijkgerichte groepen en groepen 
die hun woning centraal stellen. 

De Tolerante Socialisers worden grotendeels 
vertegenwoordigd door de 'Postmoderne Hedonisten' 
en in mindere mate door de 'Postmaterialisten'. Zij 
worden op de volgende manier gekarakteriseerd: 

Postmoderne Hedonisten 

Ambities 
Vrij zijn 
Leven in het hier en nu 
Nieuwe ervaringen opdoen 
Onafhankelijk zijn 

Maatschappij en politiek 
Weinig betrokken 
Tolerant 
Gelijke kansen 

Werken en presteren 
Geen centrale rol 
Ondergeschikt aan prive 

Leefstijl 
Impulsief 
Avontuurlijk 
Vrijblijvend ('anything goes') 
Kunst en (populaire) cultuur 
Ervaringsgericht 

Sociale relaties 
Individualistisch 
Vrienden belangrijker dan familie 

Socio-demo rafie 
Evenveel mannen als vrouwen 
Meer jongeren 
Meer hoogopgeleiden 
Aile inkomensniveaus 

Postmaterialisten 

AMBITIES 

Ze llfontplooiing 
Sollidair zijn en sociaal bewogen 
Aandacht voor immateriele waarden 

Maatscha i·~ olitiek 
Maatschappelijk en politiek geengageerd 
Reflectief en kritisch 
Solidair en tolerant 
Internationaal ge"interesseerd 

Werken en resteren 
Geen centrale drijfveer 
Balans zoe ken tussen werken en prive-Ieven 
Maatschappelijk nuttig zijn 

Leefstijl 
Planmatig en principieel 
Niet consumptie- en vermaakgericht 
Sober 
Kunst en cultuur 

Sociale relaHes 
Individualistisch 
Partners hebben eigen vriendenkring 

Socio-demografie 
Meer vrouwen dan mannen 
lets vaker hog ere leeftijd 
Meer hoogopgeleiden 
Aile inkomensniveaus 

Kenmerkend voor deze groepen, en daarmee voor de 
Tolerante Socialiser, is de uitgesproken positie van 
postmoderne waarden; ontplooien en beleven, terwijl 
het belang van status varieert. De Tolerante Socialiser 
zelf wordt omschreven als impulsief, avontuurlijk, 
vrijblijvend en ervaringsgericht. Het zijn veelal gezinnen 
in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 44 jaar oud, 
waarvan het merendeel, 65%, thuiswonende kinderen 
heeft. Ze zijn vaker hoger opgeleid en werken meestal 
fulltime. Deze groep hecht veel waarde aan een prettige, 
interactieve buurt en vinden de woonomgeving dan ook 
belangrijker dan hun woning. Hun voorkeur gaat uit 
naar een centrum- of groenstedelijke woonomgeving 

voorzieningen die het centrum biedt. Hun woonattitude 
is sociaal gericht en tolerant; ze zijn ge"interesseerd 
in andere culturen en levensvormen, milieubewust, 
ge"interesseerd in immateriele zaken en staan bewust in 
het leven. Ze zien hun woning meer als een verblijfs- en 
ontmoetingsplek dan als een plek om zich in terug te 
trek ken. Vanuit hun interesse in de medemens vormen 
ze een ideale groep om de integratie van een buurt te 
bevorderen. Motivaction heeft de woonwensen van deze 
groep in kaart gebracht. Sommige van deze wensen 
kennen geen duidelijke fysieke eigenschappen, maar 
zijn meer een beschrijving van de gewenste beleving 
van de woning of woonomgeving: de zogenaamde 
sociale eigenschappen. Deze zijn een levendige 
sfeer op straat, intensief contact met de buren en 
een kindvriendelijke buurt. De woonwensen met een 
duidelijke fysieke eigenschap zijn de voorkeur voor een 
stedelijk woonomgeving, zowel in het centrum, als de 
wijken rondom het centrum, alsmede de wat oudere 
buitenwijken, met veel uitgaansgelegenheden in de 
buurt. Een laagbouwwoning met tuin, of een balkon, mits 
de omgeving erg groen is. Een toegankelijke opgang 
en een aantrekkelijke woonruimte, groot genoeg voor 
intensief sociaal verkeer. Veel opbergruimte en zonllicht. 
En bij voorkeur een huis met historische waarde. 

met een diversiteit aan mensen, dicht bij de sociale 20. Website Motivaction: MentalityTM·model I www.motivaction.nl 



2. Leefstijlen 

Afb. 2.7 Woonbelevingsgroepen volgens Motivaction. 
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2. Leefstijien 

Overeenkomstige typeringen 

Om tot een beeld te komen van de 
wensen van de Tolerante socialiser is de 
hiervan aangevuld met overeenkomstige 
woonmilieutyperingen van KAW architecten en 
smartAgent Company. De Tolerante socialiser bevindt 
zith tussen de en rode belevingswereld uit het 
kwadrantenmodel van de Smart Agent Company en komt 
overeen met de 'samenlevers', Zij prefereren een vei 
gezellige en levendige buurt met veel sociale interactie 
en kleinschalige die goed ontsloten is en 
waarbij de parkeerplaatsen tevens als ontmoetingsplek 
fungeren. Het huis moet open en toegankelijk zijn, 
waarbij een zeer open, informele entree 
dit kan dus ook de achterdeur zijn. Andre Kamphuis 
typeerde de doelgroep als gezinnen die bij gebrek aan 
beter hun heil hebben in de VINEX-wijken, maar 
eigenlijk liever in de stad wonen. 

KAW architecten formuleren de volgende 
ontwerpdoelstel voor het 'Levendig Wonen': 
een ruimte en ontsluiting met een sterke 
sociale functie, gericht op ontmoeting. De semi
openbare ruimte, tussen woning en straat, en de eigen 
buitenruimte moeten de scheiding tussen openbaar en 
prive verzwakken. De woningen krijgen een open en 
divers karakter. Daarnaast moet de buurt een 
variatie aan voorzieningen bieden. 

Het ministerie van VROM kent 
Hierin worden vijf 

benoemd, waarvan de categorie 'huishoudens met 
kinderen' een benadering is van de Tolerante 
socialiser. Het woonmilieu van de huishoudens met 
kinderen wordt gekenmerkt door 
woningen, in rij of vrijstaand. met vier of meer kamers 
vanaf honderd vierkante meter gebruiksoppervlak en 
een tuin of terras, In de omgeving zijn 
voor de verzorging en opvang van kinderen en binnen 
een straal van vijf kilometer zijn sportief-recreatieve 
voorzieningen De buurt is zowel per auto 
als per vervoer goed bereikbaar, het 
parkeren in de openbare ruimte of op prive terrein 
plaatsvindt. In de buurt zijn veel jonge gezinnen met 
kinderen tot in de en er is veel 

te 
of een park, 
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Ruimtelijke vertaling 

Aile voorgaande beschrijvingen geven een beeld 
van wie de Tolerante socialiser is en wat of haar 
voorkeuren ten aanzien van het woonmilieu Elke 
woonwens of voorkeur doet een uitspraak over hoe een 
gemiddeld persoon uit deze groep woonomgeving 
graag zou zien. Hieronder een uiteenzetting 
over hoe de voorkeuren in ruimtelijke 
elementen tot uitdrukking kunnen komen. Dit leidt tot 
een woonconcept waarmee bekeken kan worden of 
Kattenburg het gewenste milieu om vervolgens 
een ontwerpopgave te kunnen formuleren. 

bestaat volgens Jane Jacobs22 niet bij de 
van de bewoners. Hun bedrijvigheid en gebruik 

van de openbare ruimte is niet genoeg om een buurt 
levendig te maken. Juist vreemden zijn nodig, zodat 

niet contacten kunnen ontstaan. 
Dit kunnen op weg naar school of huis 
zijn. maar ook mensen van buitenaf die iets kunnen 
zoeken in de buurt. wat overigens wei betekent dat 
er iets te zoeken moet Dat kunnen winkels, 
bedrijven of andere zijn, maar ook een 
park kan mensen uit de omgeving trekken. Nu is de 
levendigheid in een centrum-stedelijk milieu al hoog, 
door het enorme aanbod aan voorzieningen. De manier 
waarop de mensen zich voortbewegen door de buurt 
is tevens van belang voor de levendigheid. Een drukke 
verkeerstraat is levendig in de zin van beweging en 
geluid. maar draagt niet bij aan een levendig gevoel. Er 
zal ruimte gemaakt moeten worden voor de voetganger 
en fietser. De van de open bare ruimte kan 
sterk bijdragen aan een gevoel: door middel van 
goede verlichting en kunnen condities 
geschept worden die de levendigheid bevorderen. 

De gewenste uitgaansgelegenheden in de buurt kunnen 
bijdragen aan een maar kan deze ook 
teniet doen. Te veel of te grote uitgaansgelegenheden 
maken levendigheid tot over last. Daarnaast blijken 
mensen bij voorkeur in andere wijken of buurten uit te 
willen gaan, dus in de buurt zelf zouden 
er vooral op gericht moeten zijn mensen uit andere 
buurten aan te trek ken. Een simpele kroeg of een trendy 
restaurant zou al genoeg kunnen zijn. 

De Tolerante Socialiser is bijzonder sociaal voelend en 
onderhoudt intensief een uitgebreid sociaal netwerk. Het 
zijn echte Er zullen dus 
moeten zijn voor het ontmoeten en contact houden met 
de buren. in zowel het private als het publieke domein. 
Parkeerplaatsen en voordeuren blijken uitermate 
geschikte en plekken te zijn om even een 
praatje met de buurman of -vrouw te maken. Hierbij 
terugdenkend aan een bijzonder tafereel in Betondorp. 
locatie voor een schetsexcursie van de Hogeschool 

van Amsterdam, waar twee typische Amsterdamse 
'moekes' leunend in hun voordeur, over de straat de 
laatste en roddels uitwisselden, 
door een groep van twintig studenten die tussen hun 
door trok. De inzet van collectief ruimtes. 
waar zorg voor dient te worden 

groep van waarde kunnen 
in ieder geval plekken voor ongedwongen 

moetingen. 

Omdat kinderen hebben zal er zorg 
besteed moeten worden aan speelplekken. Hierover 
lopen de uiteen. Waar 
v~~r speelplekken, voor de 
middelgroten en de tieners, pleiten voor 
herintroductie van het speelpark, een grote centrale 

met ruimte en voor jong en 
oud. Een steeds groter wordende juist voor 
de terugkeer van de straat als zonder 

of Het avontuur en de 
straat die veroverd moet worden als zou meer 

aan de van het kind. Maar njet 
aileen de openbare ruimte moet kindvriendelijk zijn. 
ook in het private de mag aandacht 
besteed worden aan het kind. vertrek waar 
de kinderen zich terug kunnen trekken en uit kunnen 
leven wordt als steeds belangrijker gezien. Kinderen 
dragen bij aan de binding in de buurt . Ais er genoeg 
bu wonen met kinderen ontstaat er een goed 
klimaat voor de eigen kinderen om in op te groeien. Ze 
gaan samen naar school. spelen buiten en bij elkaar en 
brengen zodoende de ouders met elkaar in contact. Een 

met de buren en buurt is daarnaast handig als 
het aankomt op sociale men weet dat er altijd 
een oogje in het zei! gehouden wordt. 

De groep is stedelijk en woont voorkeur 
in de nabijheid van het centrum. V~~r het dagelijkse 
leven richt de Tolerante Socialiser zich op dit centrum. 
Deze bledt voldoende opties voor socia Ie activiteiten en 
vrijetijdsvoorzieningen, inclusief die voor de kinderen, 
die de Tolerante socialiser actief zoekt. De wereld op 
loopafstand. Om dit optimaal te kunnen utiliseren is 
een goede verbinding met het openbaar vervoer en 
fiets tussen de wijk en het centrum nodig. De volgende 
wens. die van een grondgebonden eengezinswoning. 
vormt echter een crux, deze zijn niet of nauwelijks in 
een centrum-stedelijk milieu te vinden. De woning 
moet ruim zijn. voor een druk en sociaal qezinsleven. 
Een grote woonkamer en voor ieder kind en de 
ouders een slaapkamer en een extra die gebruikt 
kan worden als kantoor. hobbykamer, speelkamer of 
logeerkamer. De tuin hoeft niet groot en groen te zijn. 
Een beetje beschutting. een speelplek of een terras 
waar men, met gasten. buiten kan zitten en eten is 

al genoeg. V~~r sommigen is een balkon al genoeg, 
als de omgeving maar groen genoeg is. Gezamenlijke 
dakterrassen of een collectieve tuin kunnen ook tot 
de mogelijkheden behoren. De woning moet vanaf de 
beqane grond ontsloten worden. met een eigen voordeur, 
eventueel een portiekontsluiting. maar een galerij of 
centrale ontsluiting is absoluut niet wenselijk. De wens 
voor veer zonlicht laat zich eenvoudig vertalen in veel 
ramen. maar dit is niet wenselijk met het oog op 

en Extra aandachtspunten op 

en 
voor een WnI'Hn:,., 

waarde, wat samen kan met de wens voor een 
centrum-stedelijk die vaak een historische 
context kennen. Nieuwbouw zal bezwaar 
wanneer kwaliteiten kennen als \Unnlr,nD 

met historische waarde. Dit kan betrekking hebben op 
zowel vorm en typologie. als materiaalgebruik. 

Het is duidelijk dat de fysieke zich 
makkelijker laten vertalen naar een terwijl 
de sociale eigenschappen een gewenste beleving 
schetsen die geen voorwaarde scheppen, maar de 
ruimte open laten aan de ontwikkelaar of 
ontwerper hier een invulling aan te geven. 

21. De wijk ontrafeld - waarderinginstrument om fysiek 

ruimte/ijke kwaliteiten van wijken in kaart te 

brengen (2004), Ministerie van VROM, Den Haag 

22. Jacobs, J., Dood en leven van grote Amerikaanse 

steden (2009), SUN!Trancity, Amsterdam, p. 58 

23. Karsten, L., Reijndorp, A., van der Zwaard, 

J., Stadsmensen, /evenswijze en woonambities 

van stedelijke middengroepen (2006) Het Spinhuis, 

Apeldoorn - Antwerpen, p. 109 

24. ibid, p. 107 
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2. Leefstijlen 

Woonmilieu 

Zoals door Andre Kamphuis van de SmartAgent Company al 
is opgemerkt, betreft het hier een groep mensen die in hun 
zoektocht naar een ruime, grondgebonden eengezinswoning 
in VINEX locaties terecht zijn gekomen, daar deze niet of 
nauwelijks in de stad te vinden zijn. Zij vinden daar echter 
niet de stedelijke allure van een binnenstad. Hiermee wordt 
de nabijheid van centrumstedelijke sociale voorzieningen 
en de diversiteit aan mensen bedoeld. Ze zoe ken een 
levendige sfeer op straat en intensief contact met 
buurtgenoten. Er kan gesteld worden dat de woonomgeving 
wellicht belangrijker is dan de woning zelf. Grondgebonden 
eengezinswoningen en een levendige openbare ruimte 
zijn dan de kernwoorden die ten grondslag liggen aan het 
woonmilieu. 

De grootste vraag is hoe die levendige ruimte bewerkstelligd 
moet worden? Volgens Jane Jacobs ontstaat levendigheid 
door de 'toevallige' ontmoeting. Er moet ruimte zijn voor 
mensen, bekenden en minder bekenden, om elkaar tegen te 
komen. Zij dicht een belangrijke status toe aan de straat en 
de stoep in het bijzonder. Dit is de plek waar ontmoetingen 
kunnen ontstaan. Het is tevens een ruimte die door 
bewoners en gebruikers geprivatiseerd kan worden, als 
expressie van het individu. Maar het is niet aileen de straat, 
het is een samenspel met de gebouwen aan de straat. 
De gebouwen moeten zodanig vormgegeven zijn dat 'de 
ogen op de straat gericht zijn'.25 Wat zoveel betekent als 
dat er vanuit de gebouwen toezicht gehouden kan worden 
op de straat. Dit moet zorgen voor een veilig gevoel in de 
straat en een veilig gevoel draagt bij aan een plezierige 
woonomgeving. De straat moet het organiserende principe 
van de buurt zijn. Een tweede belangrijk aspect in haar 
observaties is de grens tussen de private en de publieke 
ruimte. Zij ageerde tegen de ongedefinieerde collectieve 
ruimtes van het modernisme en pleitte voor een duidelijke 
scheiding tussen de private en de openbare ruimte: in de 
zin van formeel eigendom althans. Waar ze werkelijk voor 
pleitte was een informele overgang van prive naar openbaar: 
een encroachment zone. Hiermee wordt een transparante 
overgangszone tussen straat (openbaar) en woning (prive) 
bedoeld. Deze ruimte kan en mag geprivatiseerd worden, 
waardoor de formele grens op een sociale wijze wordt 
vervaagd. De Amsterdamse stoep is hier een goed voorbeeld 
van. Deze zorgt voor privacy, expressie en woongenot voor 
de bewoner en voor levendigheid, diversiteit, identiteit, 
sociale cohesie en veiligheid voor de buurU6 

Het woonmilieu richt zich hiermee op de woonstraat. Een 
straat die onderdeel wordt van de woonpraktijk. Hiermee 
dient de straat niet aileen het domein te zijn van de auto, 
het moet tevens ruimte bieden aan bewoners, toevallige 
passanten en andere vreemden, om de straat te gebruiken. 
Een stedelijk equivalent van het woonerf. Of anders gezegd, 
een straat met erffunctie. 
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Conclusie 

Het leefstijlonderzoek wordt steeds vaker ingezet om 
te weten te komen welke persoonlijke of emotionele 
aspecten ten grondslag liggen aan de keuze voor een 
woning en een woonomgeving. Het zijn voor onderzoek 
of marketing doeleinden verbeelde gemeenschappen die 
in meer of mindere mate dezelfde voorkeuren hebben 
en/of het zelfde gedrag vertonen. Het leefstijlonderzoek 
wordt bijvoorbeeld door woningbouwcorporaties of 
projectontwikkelaars ingezet om te achterhalen welke 
buurten voor bepaalde leefstij llgroepen aantrekkelijk zijn 
of gemaakt kunnen worden. Er blijkt in de praktijk geen 
eenduidige definiering van het leefstijlbegrip te bestaan. 
Zoals er ook geen universele leefstijltypologie bestaat. 
Elke onderzoeker of onderzoeksbureau hanteert een 
eigen model met verschillende typologieen, in naam en 
hoeveelheid. 

Vooral commerciele partijen juichen het gebruik toe, 
omdat men producten beter kan afstemmen of de 
consument, of de consument weten te verleiden tot 
de aanschaf van een product, maar er zijn nog veel 
onbeantwoorde vragen ten aanzien van de bruikbaarheid 
van leefstijlen. Zo zijn de voorkeuren waarop leefstijlen 
gemodelleerd zijn moeilijk meetbaar en dus erg 
subjectief. Het is niet eenduidig of de voorkeuren tot 
een gedrag leiden, of dat het gedrag tot voorkeuren 
leidt. Zoals het tevens in twijfel getrokken kan worden 
of een leefstijl altijd nageleefd kan worden. Er wordt 
in veel gevallen gesproken over huishoudens en die 
bestaan in veel gevallen uit meerdere personen, met 
ieder hun eigen wensen en voorkeuren. Hiervan is ook 
niet duidelijk welke leidend zijn. Ten slotte wordt er nog 
gewezen op de betrekkelijke tijdelijkheid van leefstijlen 
die onderhevig zouden zijn aan mode en trends en het 
feit dat keuzes nog vaak op rationele gronden genomen 
worden en niet op emotionele gronden. 

Op de vraag of de leefstijlbenadering als 
ontwerpinstrument ingezet kan worden is Mohammed 
Ben Hammouch erg stellig in zijn onderzoek naar 
de toepasbaarheid van leefstijlen: nee. Ook de 
woonmilieubenadering van KAW stelt dat leefstijlen 
niet een-op-een naar een ontwerp zijn te vertalen, ze 
resulteren niet in een vaste set regels. Volgens KAW 
moet leefstijlonderzoek ingezet worden als analyse
instrument om inzicht te krijgen in gebreken of gemiste 
kansen in een plangebied, waarbij leefstijlen uitspraken 
doen over de gewenste relatie tussen woning en 

Het woonmilieu dient als uitgangspunt: het geheel van 
woning en woonomgeving en de gewenste relatie hiertoe 
van de bewoner. De voor deze casus gekozen groep, de 
Tolerante Socialiser, prefereren een centrum-stedelijk 
woonmilieu met een grondgebonden eengezinswoning 
en een levendige open bare ruimte. De straat is het 
verlengde van de woonkamer, waar de deur altijd open 
staat. Hieruit voigt het concept van de woonstraat, een 
straat met erffunctie die door een informele overgang 
gescheiden wordt van de aanliggende woningen. 

woonomgeving, waarbij benadrukt wordt dat de ruimte 25. Ouwehand, A., 'Het alledaagse leven in de stad van de 

toekomst', in: De levende stad(2009), SUN, Amsterdam, p.158 vrij blijft om architectuur naar smaak of mode in te 
vullen. 

26. Beunderman, J. en Urhahn, G., 'Jane Jacobs en de 

spontaniteit van de stad', in: De levende stad (2009), Sun, 

Amsterdam, p. 109v 
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3. Typo-morfologische studie 

Het doel van deze studie is het onderscheiden van 
ruimtelijke eigenschappen en elementen die ingezet 
kunnen worden in de ontwerpopgave. Eigenschappen 
als de stedenbouwkundige compositie en structuur, 
de aanwezige functies, de vorm en schaal van de 
bebouwing, de relatie tussen open bare- en private ruime 
en de inrichting van de openbare ruimte. De stu die 
richt zich op vijf wijken die het centrum-stedelijke 
woonmilieu vertegenwoordigen: de Jordaan, de Oude 
Pijp, de Rivierenbuurt, het Java-eiland en Sporenburg. 
Van elke wijk wordt de situatie, een fragment en een 
doorsnede van het fragment weergegeven. Door de vijf 
buurten op Kattenburg te projecteren wordt een globaal 
beeld gegeven hoe deze wijken zich qua vorm en schaal 
verhouden tot elkaar en het plangebied. 
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3. Typo-morfologische studie 

Afb. 3.1 Overzicht van de vijf geanalyseerde buurten. 1:15000 
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3. Typo-morfologische studie 

De Jordaan 

Kenmerkend voor de uit de zeventiende eeuw 
stammende Jordaan is het netwerk van grachten en 
smalie straten. Dit netwerk kent een hierarchische opzet, 
waarbij doorgaande straten als de Rozengracht de wijk 
ontsluiten, langsstraten en grachten de woningblokken 
ontsluiten en de dWarsstraten die hier haaks op staan de 
straten en grachten onderling verbinden. De langs- en 
dwarsstraten zijn sma I te noemen met hun gemiddelde 
maat van respectievelijk acht en zes en een halve 
meter. De profielopbouw van langs- en dwarsstraten is 
eenvoudig: een weggedeelte geflankeerd door smalie 
trottoirs. Deze trottoirs zijn niet vee I breder dan een 
meter en vaak bezet door een verhoogde stoep, trap 
of geveltuin. Het trottoir wordt op deze manier door 
bewoners gebruikt om een stukje openbare ruimt te 
privatiseren. De smalie straten in combinatie met de 
hoge gevelwanden van doorgaans vier verdiepingen 
dragen sterk bij aan het intieme karakter van de 
Jordaan. De straten zijn grotendeels ingericht voor 
langzaam verkeer, vormen belangrijke verbindingen 
op buurtniveau en herbergen veel commerciele en 
publieke funct ies als winkels, cafes en restaurants. 
Hierdoor ontstaat een zekere levendigheid op straat. De 
langsstraten kennen een ander karakter en verschilien 
functioneel van de dwarsstraten. Commerciele en 
publieke functies ontbreken hier veelal en hierdoor 
ontstaat een relatief gesloten karakter, ondanks hun 
ruimere profiel. De straten zijn veel meer ingericht voor 
de ontsluiting van de woningen en kennen doorgaans 
aan een zijde van de straat parkeerstroken. Waar de 
dwarsstraten bijdragen aan het levendige karakter van 
de wijk zijn de langsstraten veel meer woonstraten. 

De verkaveling in de Jordaan wordt gekenmerkt door 
een kleine en versnipperde korrel. Panden zijn vaak 
smal, een beukmaat van vier meter is geen uitzondering. 
De Jordaan is altijd een dichtbebouwde wijk geweest 
en kent nu nog, samen met de Pijp, de hoogste 
dichtheid van de stad met honderd en vijftig woningen 
per hectare. De bouwblokken in de Jordaan hebben 
een vrij constante maat. De blokken zijn doorgaans 
honderd en dertig meter lang en tussen de dertig en 
vijftig meter breed. Langs de randen van de Jordaan 
komen afwijkende maten en verkavelingspatronen v~~r, 
omdat de structuur van de Jordaan niet aansluit op de 
omliggende structuren. In tegensteliing tot veel van de 
Amsterdamse bouwblokken zijn de binnenterreinen vaak 
bebouwd of bebouwd geweest en openbaar toegankelijk 
door een complex netwerk van stegen, gangen en paden 
die her en der nog aanwezig zijn. 
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Afb. 3.2 Situering van het fragment. 1:5000 



3. Typo-morfologische studie 

o 

L---------r-----------~~ 
<III 

Afb. 3.3 Fragment van de Jordaan. 1:500 
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Afb. 3.4 Doorsnede over de Bloemgracht, Bloemstraat en Rozengracht. 1:500 
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Afb. 3.5 - 3.8 Impressies Jordaan. 
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3. Typo-morfologische studie 

De Oude Pijp 

Net als in de Jordaan valt de structuur van de 
negentiende-eeuwse Pijp grotendeels te herleiden 
naar de onderliggende polderstructuur. De noodzaak 
voor grachten was in de negentiende eeuw verdwenen, 
omdat transport van goederen zich verplaatste van het 
water naar de weg. Hierdoor verviel de noodzaak tot het 
graven van grachten in dit gebied en zijn de profielen 
van de straten hier breder, wat voornamelijk ten gunste 
komt aan de bredere trottoirs. Het uitwaaierende 
patroon van sloten en paden, die plaats maakten voor 
straten, bepaalden de vorm, maat en richting van de 
bouwblokken. In de Pijp kan een duidelijk onderscheid 
gemaakt worden tussen stadsstraten en woonstraten. 
Andere functies dan wonen concentreren zich in 
de plint van de doorgaande straten die de wijk met 
andere stadsdelen verbinden. Deze typeren zich als 
stadsstraten met een ruim profiel van twintig meter 
breed, met een trambaan in het midden, geflankeerd door 
parkeerstroken en brede trottoirs. De overige straten 
kenmerken zich als woonstraten door het ontbreken 
van andere functies. Deze straten zijn smaller met een 
profiel van veertien meter en een uniforme opbouw: 
een weggedeelte met aan weerszijden parkeerstroken 
en trottoirs van drie meter. In een enkel geval is er 
ruimte gemaakt voor een gescheiden fietspad, zoals 
in de Eerste- en Tweede Jan Steenstraat. Enkele van 
de dwarsstraten zijn autovrij gemaakt ten gunste van 
het langzame verkeer. Twee opvallende elementen in 
de Pijp zijn de Albert Cuypstraat en het Sarphatipark. 
De eerste is een langsstraat met een breed profiel van 
twintig meter en wordt gebruikt voor een meerdaagse 
markt. Het Sarphatipark neemt een centrale plek in de 
Pijp in en biedt de bewoners, licht, lucht en een groene 
ruimte in de verder dichtbebouwde buurt. Het park doet 
geen afbreuk aan de structuur van de buurt, omdat deze 
de plaats inneemt van twee bouwblokken. De markt en 
het park dragen sterk bij aan het levendige karakter van 
de wijk. 
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De bouwblokken varieren in maat, maar zijn hoofdzakelijk 
vier verdiepingen met een kap hoog. De blokbreedte 
varieert tussen de dertig en zestig meter en de lengte 
van de blokken tussen de honderd en tweehonderd 
meter. Een uitzondering hierop vormen de bouwblokken 
parallel aan het Sarphatipark die driehonderd meter 
lang zijn. De binnenterreinen van de bouwblokken, met 
op de begane grond overwegend andere functies dan 
wonen, zijn vaak bebouwd of verhard ten gunste van 
opslagruimte. In de bouwblokken met een overwegende 
woonfunctie zijn de binnenterreinen veel groener. De 
binnenterreinen zijn volledig verkaveld en daarmee 
privaat domein. Typerend voor de buurt is de typologie 
van het onder-en-bovenhuis. Hierin beslaat het 
onderhuis de begane grond en eerste verdieping, 
waarbij de voorkamer of soms de gehele begane 
grond vaak een winkel- of bedrijfsfunctie heeft. Het 
bovenhuis is uitsluitend bestemd voor het wonen, vaak 
verdeeld over meerdere appartementen. Kenmerkend 
voor dit type woning en hiermee voor de Pijp zijn de 
portiekontsluitingen. De meeste voorkomende is de 
open portiek dat zich doorgaans over twee verdiepingen 
uitstrekt en toegang biedt tot een trap en meerdere 
voordeuren. Door het collectieve karakter van de portiek 
ontstaat een sequentie van ruimten die het openbare 
domein verbindt met het private domein. 

Afb. 3.9 Situering van het fragment. 1:5000 
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Afb. 3.11 Doorsnede over de Albert Cuypstraat. Govert Flinckstraat en Sarphatipark. 1:500 
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Afb. 3.12 - 3.15 Impressies Oude Pijp. 
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Rivierenbuurt 

Met het Plan Zuid van 8erlage werd getracht een 
eind te maken aan de speculatiebouw en ontstond 
een nieuwe traditie waarin architectuur en openbare 
ruimte in relatie tot elkaar ontworpen worden. Het plan 
kent een duidelijke hierarchische structuur: over een 
fijnmazig netwerk van woonstraten ligt een netwerk van 
brede, monumentale boulevards die pleinen met elkaar 
verbinden. De hierarchie van straten komt duidelijk tot 
uitdrukking in de profielen en functionele scheiding. 
Commerciele en publieke functies zi,j.n hier meer 
gescheiden dan in de oudere wijken als de Jordaan of 
de Pijp en bevinden zich hoofdzakelijk in de plint langs 
de bredere, doorgaande assen. De hoofdassen als de 
Vrijheidslaan zijn zestig meter breed en secundaire 
assen dertig meter breed, wat in schril contrast staat 
met de stad van voor negentienhonderd. Aan de 
hierachter gelegen, smallere straten wordt voornamelijk 
gewoond en deze straten hebben een rustiger karakter. 
Deze woonstraten kennen het kleinste profiel, met een 
breedte van veertien meter. Ze zijn hiermee niet zo 
intiem als bijvoorbeeld in de Jordaan, maar smal genoeg 
om tot een buurtgevoel te komen. Het profiel van deze 
straten is vrij uniform met een weggedeelte, met of 
zonder trambaan, parkeerstroken aan beide zijden en 
trottoirs tot vier meter breed. 

De verkaveling kent een zeer regelmatige vorm en 
is ruimer van opzet dan in de oudere buurten. Grond 
werd hier ook niet meer perceelsgewijs uitgegeven en 
bebouwd, maar als blok in totaliteit ontwikkeld door 
gemeente of woningbouwvereniging. De hoogte van de 
bouwblokken bedraagt gemiddeld vier lagen met een 
kap. Ter accentuering van de brede boulevards of pleinen 
zijn vijf bouwlagen niet ongebruikelijk. De blokken zijn 
gemiddeld vijfenveertig meter breed, maar er zijn 
variaties van veertig tot vijftig meter. De lengte van de 
bouwblokken varieert veel meer, de kleinste zijn am per 
honderd meter lang, terwijl de grootste driehonderd 
meter lang zijn. Het idee van bouwblokken die de straten 
begeleiden krijgt gestalte in gevelwanden die als een 
totaalcompositie ontworpen zijn, gericht op de straat. 
Dit betekent dat een bouwblok verschillende gevels kan 
hebben, afhankelijk van het karakter van de straten. 
De binnenterreinen zijn privedomeinen en doorgaans 
tuinen behorende tot de begane grond. Er bevindt zich 
nauwelijks bebouwing in de binnenterreinen, enkele 
bergingen of een spaarzame uitbouw daargelaten. 
Door de bredere kavels konden de woningen minder 
diep gebouwd worden wat een betere lichttoetreding 
tot gevolg had. De bouwblokken worden op twee wijzen 
ontsloten: via de Haagse portiek of via de kenmerkende 
batterij van voordeuren. Doel was elk appartement een 
voordeur aan de straat te geven. 
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De bouwblokken varieren in maat, maar zijn hoofdzakelijk 
vier verdiepingen met een kap hoog. De blokbreedte 
varieert tussen de dertig en zestig meter en de lengte 
van de blokken tussen de honderd en tweehonderd 
meter. Een uitzondering hierop vormen de bouwblokken 
parallel aan het Sarphatipark die driehonderd meter 
lang zijn. De binnenterreinen van de bouwblokken, met 
op de begane grond overwegend andere functies dan 
wonen, zijn vaak bebouwd of verhard ten gunste van 
opslagruimte. In de bouwblokken met een overwegende 
woonfunctie zijn de binnenterreinen veel groener. De 
binnenterreinen zijn volledig verkaveld en daarmee 
privaat domein. Typerend voor de buurt is de typologie 
van het onder-en-bovenhuis. Hierin beslaat het 
onderhuis de begane grond en eerste verdieping, 
waarbij de voorkamer of soms de gehele begane 
grond vaak een winkel- of bedrijfsfunctie heeft. Het 
bovenhuis is uitsluitend bestemd voor het wonen, vaak 
verdeeld over meerdere appartementen. Kenmerkend 
voor dit type woning en hiermee voor de Pijp zijn de 
portiekontsluitingen. De meeste voorkomende is de 
open portiek dat zich doorgaans over twee verdiepingen 
uitstrekt en toegang biedt tot een trap en meerdere 
voordeuren. Door het collectieve karakter van de portiek 
ontstaat een sequentie van ruimten die het openbare 
domein verbindt met het private domein. 

Afb. 3.16 Situering van het fragment. 1:5000 

1. Komossa. S .• Hollands bouwblok en publiek domein. Model, 

reqel en ideaal (2010). Vantilt. Nijmegen. p. 63 
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Afb. 3.18 Doorsnede over de Vrijheidslaan, Waverstraat en Lekstraat. 1:500 
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Afb. 3.19 - 3.21 Impressies Rivierenbuurt. 
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~ava-eiland 

In de jaren negentig van de vorige eeuw is het Java
eiland naar een plan van Sjoerd Soeters ingericht als 
wooneiland. Het eiland was te smal voor een centrale as 
met aan weerszijden bebouwing. De ontsluiting vindt nu 
plaats via de noordelijke kade die tevens toegang biedt 
tot de halfverdiepte staliinggarages. De zuidelijke kade 
heeft een rustiger karakter met parkeerplaatsen en een 
promenade aan het water. Dwars hierop doorsnijden 
vier smalie grachten het eiland. De tussengelegen 
bouwblokken zijn opengebroken om ruimte te maken 
voor een fietspad over de as van het eiland, die het 
langzame verkeer een veilige route over het eiland 
biedt. Wonen is de belangrijkste functie op het Java
eiland, maar andere functies zijn her en der aanwezig in 
de binnenruimtes. 

De bouwblokken zijn qua maat te vergelijken met de 
blokken uit de grachtengordel, honderdveertig tot 
honderdnegentig meter lang en negentig tot honderd 
meter breed. Hiermee houdt elke vergelijking met de 
grachtengordel op, want qua schaal zijn de twee wijken 
niet te vergelijken: de blokken op Java-eiland zijn zeven 
tot negen verdiepingen hoog. Een maat die recht doet 
aan de weidsheid van het IJ. De blokken op Java-eiland 
zijn daarnaast niet perceelsgewijs opgebouwd, maar 
door mid del van stempels. De stempels zijn opgebouwd 
uit vijf traveeen van vijf meter veertig. De stempels zijn 
door een selectie architecten uitgewerkt, waardoor een 
grote verscheidenheid ontstaat. Hiermee zocht Soeters 
naar een manier om het beeld uit de grachtengordel te 
repliceren: 'Eenheid in de veelheid'.2 De verscheidenheid 
komt tevens tot uitdrukking in de woningtypologieen. 
Soeters heeft een selectie gemaakt uit veertien 
leefstijlen die door de Stedelijke Woningdienst in de 
Woonatlas opgesteld waren wat heeft geresulteerd 
in zes woningtypologieen. Zijn opzet was om een 
leefstijl per stempel bijeen te brengen, maar dit is er 
in de praktijk niet van gekomen.3 In tegenstelling tot de 
andere wijken zijn de woningen collectief ontsloten. Om 
de lichtinval van de noordelijke rand te garanderen is de 
zuidelijke rand twee verdiepingen lager gehouden. De 
binnentuinen zijn in tegensteliing tot de grachtengordel 
openbaar verblijfsgebied. Deze ruimten, door Soeters 
kamers genoemd, bieden een groene open ruimte voor 
de bewoners, maar missen door de grote maat een intiem 
karakter. Het idee van de grachtengordel komt meer tot 
uitdrukking in de zijkanten van de bouwblokken, langs 
de grachten. Deze gevels zijn perceelsgewijs ingevuld 
en kennen een kleinere schaal, die recht doet aan de 
schaal van de gracht. 
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Afb. 3.22 Situering van het fragment. 1:5000 

2. Website Soeters van Eldonk architecten, projecten: 

Java·eiland I www.soetersvaneldonk.nl 

3. Nio, I., Leefstijlen: nieuwe dilemma's voor de 

ruimtelijke ordening (2000), Platform 

Gras, Groningen, p. 5 
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Afb. 3.13 - 3.16 Impressies Java-eiland. 
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Sporenburq 

Deze buurt, naar een ontwerp van West 8, onderscheidt 
zich van de voorgaande buurten door een ander 
verkavelingsmodel. Door de geringe breedte van het 
eiland en de wens van de gemeente voor grondgebonden 
eengezinswoningen is er gekozen voor stroken 
bestaande uit een aaneengesloten reeks kavels met rug
aan-rug woni.ngen over de lengte van het eiland. Door 
de toevoeging van enkele grotere bouwvolumes wordt 
de vereiste dichtheid van honderd woningen per hectare 
gehaald. Wat opvalt aan Sporenburg is de soberheid van 
de openbare ruimte, terwijl deze maximaal geutiliseerd 
wordt. Door het gebrek aan voor- en achtertuinen en 
de geringe maat van een private buitenruimte wordt de 
openbare ruimte intens gebruikt. Het privatiseren van de 
stoep, zoals in de Jordaan, komt hier weer tot leven. De 
beperkte private ruimte en de eenvoudig vormgegeven 
straten en plantsoen maken blijkbaar juist dat bewoners 
deze ruimte in bezit gaan nemen waardoor de buurt 
een levendig karakter kent. Een andere voorwaarde 
voor het in gebruik kunnen nemen van de straat is de 
beperkte mogelijkheid om er te parkeren. Dit is opgelost 
door het parkeren op de eigen kavel of in collectieve 
garages in de blokken plaats te laten vinden. De straten 
die de middelste strook ontsluiten zijn het smalst en 
kennen hetzelfde profiel als in de Jordaan: een rijbaan 
en parkeerstrook in een richting met aan weerszijden 
een trottoir. Dit trottoir, en daarmee het hele profiel, 
is echter breder dan in de Jordaan, wat ten goede 
komt aan het hiervoor genoemde privatiseren van de 
straat. De kades zijn breder opgezet om verkeer in twee 
richtingen mogelijk te maken. Wat opvalt, is het extra 
brede trottoir van zeven meter langs de woningen op de 
Ertskade. 
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De blokken kennen een regelmatige verkaveling van 
smalle, diepe kavels. Waar de blokken doors ned en 
worden ontstaan uitzonderingen. In plaats van 
architecten bepaalde blokken of straatwanden toe te 
kennen zijn bl'okken kavels verdeeld onder een selectie 
architecten om tot een gevarieerd straatbeeld te 
komen. De woningen zijn origineel tot drie woonlagen 
beperkt, maar doordat de woningen erg krap zijn 
worden, waar toegestaan, steeds meer uitbouwen op 
het dak gerealiseerd. Door de rug-aan-rug typologie en 
het gebrek aan een voor- of achtertuin zijn de woningen 
veelal rond een patio georganiseerd en erg introvert. 
De woonverdieping bevindt zich doorgaans op de eerste 
verdieping, waardoor er minder betrokkenheid is met de 
straat vanuit de woning, wat de introversie versterkt. 
Een deel van de woningen heeft een carport die vaak 
als een buitenruimte ingericht wordt, hierdoor creeren 
bewoners zelf een overgang in de harde scheiding 
tussen het openbare en het private domein. Een groot 
deel van het eiland is monofunctioneel gericht op het 
wonen. Bij een serie woningen is de begane grond drie 
en een helave meter hoog om ruimte te beiden aan 
andere functies dan wonen, zoals een kantoor of studio. 

Afb. 3.17 Situering van net fragment. 1:5000 
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Afb. 3.20 - 3.22 Impressies Sporenburg. 

43 



3. Typo-morfologische studie 

Conclusie 

De voorwaarde voor een aangename, levendige 
woonomgeving in een centrum-stedelijke wijk lijkt 
samen te hangen met een hierarchische structuur: een 
netwerk, vaak een grid, van stadsstraten, woonstraten 
en dwarsstraten. Deze hierarchie komt tot uitdrukking 
in het profiel van de straten. De stadsstraat is vaak 
onderdeel van een groter, stedelijk netwerk dat wijken 
onderling verbindt en ontsluit, hierlangs concentrererl 
zich de commerciele en publieke functies. De woonstraat 
vormt het secundaire netwerk, op wijkniveau. Dit 
netwerk ontsluit de hierlangs gelegen woningen 
en heeft een smaller profiel dan de stadsstraat. De 
dwarsstraten verbinden de woonstraten onderling en 
vormen belangrijke schakels op buurtniveau. De straten 
zijn gelijkwaardig aan- of smaller dan de woonstraten 
en in sommige gevallen bestemd en ingericht voor 
langzaam verkeer, waarmee ze een apart netwerk voor 
het langzame verkeer kunnen faciliteren, zoals in de 
Jordaan of de Pijp. Vanaf de negentiende eeuw zijn de 
profielen steeds breder geworden, door het toenemende 
(auto)verkeer, met als absolute exponent de brede 
stadsboulevards van Berlage in Plan Zuid. 

Dominant in deze wijken en structuren is het gesloten 
bouwblok, een vorm die een lange traditie kent in 
Amsterdam. Sporenburg is met de strokenbouw van 
rug-aan-rug woningen de enige wijk die hiervan afwijkt. 
De vorm, maat en opbouw van de bouwblokken verschilt 
echter. Waar in de wijken van voor negentienhonderd 
de blokken perceelsgewijs ingevuld worden, worden de 
bouwblokken in de twintigste eeuw steeds meer tot een 
enkele architectonische opgave. Het verschil in maat 
en omvang wordt vooral in de projecties op Kattenburg 
duidelijk. Waar de Jordaan relatief uniforme, kleine 
bouwblokken kent door de fijnmazige structuur, lijkt de 
verhouding bebouwd-onbebouwd van de Rivierenbuurt 
beter te zijn. De bouwblokken zijn niet te groot of te 
krap zodat voldoende licht binnen kan vallen en er een 
hierarchische sam en hang van stedelijk ruimtes kan 
ontstaan waarbij onderscheid gemaakt kan worden 
tussen hoofd- en zijstraten en voor- en achterkanten. 
De bouwblokken van Java-eiland zijn door hun omvang 
en schaal met recht superblokken te noemen. Deze 
schaal sluit niet aan op de omliggende bebouwing en 
zoals eerder aangehaald zijn de binnenhoven te groot 
om een prettige verblijfsruimte te worden. 
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Afb. 3.23 Projectie van de Jordaan op Kattenburg. 
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Afb. 3.24 Projectie van de Oude Pijp op Kattenburg . Afb. 3.25 Projectie van de Rivierenbuurt op Kattenburg. 
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Het gesloten bouwblok zorgt voor een differentiatie 
van domeinen, waarbij het binnenterrein verschillende 
vormen kent. Zo is deze in de Jordaan vaak openbaar 
toegankelijk (geweest), maar in de Pijp en Rivierenbuurt 
is het een privaat domein, versnipperd door de 
verkaveling van het bllok en verdwijnt de bebouwilng op 
het binnenterrein uiteindelijk om meer licht en lucht toe 
te laten. Het model op Java-eiland is weer openbaar 
toegankelijk gemaakt, maar is op enkele 'palazzi' na 
onbebouwd, waardoor er grote open ruimten ontstaan die 
als een publieke ruimte moeten fungeren. Het netwerk 
van stadsstraten kent tevens een duidelijk organiserend 
principe: het vormt de scheiding tussen wat openbaar 
is, de straat, en wat privaat is, de woning. De overgang 
tussen het openbare en private domein wordt OlD 
verschillende manieren vorm gegeven. Zo krijgt deze in 
de Jordaan vorm door de privatisering van het trottoir. 
Enerzijds wordt door het vergroten van de afstand 
tussen het openbare en private domein de privacy van 
de bewoner vergroot. Anderzijds levert het op sociale 
wijze vervagen van de formele grens een bijdrage aan 
de levendigheid van het openbare domein. Sporenburg 
laat daarbij zien dat een eenvoudige en 'lege' inrichting 
van de openbare ruimte deze vatbaarder maakt voor 
privatisering, omdat deze ruimte nog in bezit genomen 
kan worden. Een ander belangrijk element op de grens 
tussen straat en bebouwing is de voordeur. Deze kan 
zoals in de Pijp een overgangszone vormen of zoals 
in de Rivierenbuurt gegroepeerd worden waardoor 
concentraties van gebrulkers ontstaan. De betekenis 
van een op de straat ontsloten woning lijkt belangrijk te 
zijn voor dit woonmilieu. 

Het negentiende eeuwse stedenbouwkundig model 
van een hierarchische structuur en een individuele 
verkaveling van het bouwblok vormt hiermee het 
uitgangspunt voor de stedenbouwkundige opgave. 
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Afb. 3.26 Projectie van Java-eiland op Kattenburq. Afb. 3.27 Projectie van Sporenburq op Kattenburq. 
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4. Wijk 

4.1 Contextanalyse 

Nu het helder voor ogen is wat voor woonomgeving 
geambieerd wordt kan er naar de context van de 
locatie gekeken worden. Voldoet de huidige context van 
Kattenburg aan het beschreven woonmilieu? 

Historische ontwikkelinq Kattenburq 

De oostelijke eilanden, waartoe Kattenburg behoort, 
kennen een lange geschiedenis. Tot in de zestiende eeuw 
is dit een moerassig, soms droog, dan weer nat, buitendjjks 
gebied. In het zuiden begrensd door een zomerdijk, cadijck 
geheten, in het noorden door het IJ. Vanaf de zeventiende 
eeuw kent Amsterdam een ongekende groei. Niet aileen 
economisch, ook de stad zelf breidt voortdurend uit. De 
haven heeft bijna continu behoefte aan meer ruimte. Net 
als de havenarbeiders en mensen die op andere manieren 
profiteren van de florerende zeehandel woonruimte nodig 
hebben. Eind zestiende eeuw is de Lastage al bij de stad 
gevoegd en zijn de eilanden Valkenburg, Rapenburg en 
Uilenburg aangeplempt. In 1633 wordt de rede rond de 
Oude Waal verder het IJ in geplaatst om meer ruimte 
te bieden aan de schepen. En in 1641 wordt het plan 
aangenomen om in het IJ een eiland aan te leggen die als 
golfbreker en fortificatie van de onbeschermde Waal dient. 
Dit nieuwe bolwerk, het Nieuwe Eylandt, komt ten noorden 
van het bolwerk Rijssenhooft, ter hoogte van het huidige 
Kadijksplein. Voordat dit bolwerk af is echter, wordt het 
naar het noorden uitgebreid met een tweede bolwerk, dat 
in eerste instantie Het Nieuwe Hooft heet. Door verdere 
aanplempingen rondom dat bolwerk ontstaat uiteindelijk 
een eiland dat de naam Cattenburgh krijgt.l 

De aanleg van deze bolwerken zorgt echter voor het 
dichtslibben van het IJ en de Waal. Om dit tegen te gaan 
wordt besloten ten zuiden van Kattenburg De Groote 
Tygracht of de Nieuwe (Zee)Vaart af te graven, wat in 
1651 wordt voltooid.2 Het biedt echter geen soelaas. Door 
de aanleg van de Lijnbaansgracht, als onderdeel van de 
verdedigingswerken langs de Singel, wordt het bolwerk 
op Kattenburg overbodig. Dit is aanleiding om in 1654 
toestemming te geven tot de aanleg van houtwallen 
en scheepswerven op de aangeslibde grond tussen het 
niet meer functionerende bolwerk en het aangrenzende 
buitendijkse land. Een half jaar later is het bolwerk zelf 
ontmanteld. In 1655 is het hele eiland in gebruik als werf. 
De scheepsbouw zal tot in de twintigste eeuw Kattenburg 
blijven domineren. AI vanaf dat vroegste moment worden 
er niet aileen werven aangelegd, maar ook woningen 
gebouwd. In 1656 verkrijgt de Admiraliteit in ruil voor 
Uilenburg en Rapenburg, het onverhuurde, bouwrijpe deel 
van Kattenburg, en bouwt hier s' Lands Zeemagazijn, 
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naar een ontwerp van Daniel Stalpaert.3 In 1657 wordt 
besloten het land ten noorden van de Nieuwe Vaart tot 
aan Outewaal voor scheepsbouw klaar te maken. Hierna 
ontwikkelen het Kadijkseiland, Wittenburg en Oostenburg 
zich. De ontwikkeling van Kattenburg wordt lange tijd 
gedomineerd door de Admiraliteit. Ze breidt haar complex 
steeds verder uit naar het noorden, waardoor uiteindelijk 
de karakteristieke langgerekte structuur ontstaat. Er 
worden veel oorlogsbodems gebouwd op de werven van 
de Admiraliteit. De vele arbeiders die hier voor nodig zijn 
vinden huisvesting op Kattenburg. Tussen 1660 en 16614 

wordt het eiland volgebouwd, met krappe huizen en smalle 
straten als gevolg. Ook Wittenburg (1662-1663) kent 
deze typische structuur, met werven langs de kaden en 
smalle straten en opeengepakte, smalle bouwblokken met 
kleine huizen en vaak zonder binnenterrein in het midden. 
Langs de werven worden tevens stroken met woningen 
gebouwd, vaak door werfeigenaren. Oostenburg (1664) 
zal nog lang gedomineerd worden door grote bedrijvigheid 
en bijbehorende grote gebouwen, te beginnen met het 
immense Oost-Indisch Zeemagazijn. Naast de Admiraliteit 
en de woningen lagen er langs de Kattenburgervaart 
particuliere werven, waaraan enkele huidige straatnamen 
zijn ontleent, zoals de Olifantswerf, de Leeuwenwerf en 
Ravenwerf.5 

Eind achttiende eeuw wordt begonnen met de aanleg van 
een dijk rond het marinedok, om dichtslibbing tegen te 
gaan. Maar het dichtslibben van de haven en het IJ gaat 
onverminderd door. Na eerst de aanleg van het Oosterdok, 
wat niet afdoende bleek, werd het Noordzeekanaal 
gegraven (1876) en het IJ aan de oostzijde afgedamd, in 
een wanhopige poging de haven in bedrijf te houden. Met 
de intrede van de stoomboot verandert de scheepvaart 
drastisch. Boten worden groter en het Ooster- en 
Westerdok worden al snel weer te klein. De Nieuwe Vaart 
wordt toegewezen als laad- en losplaats van schepen die 
op de Zuiderzee varen en het aanzicht van de Nieuwe 
Vaart verandert drastisch, met een verbreding van de kade 
en de bouw van opslagloodsen en stoomkranen. Hierdoor 
wordt de buurt weer een belangrijk havenkwartier. 
Langzamerhand lijken de eilanden toch hun langste tijd 
gehad te hebben. Werven verdwijnen en de ruimte die vrij 
komt wordt volgebouwd met meer smalle, langgerekte 
bouwblokken. Deze blokken zijn iets ruimer van opzet en 
kennen wei binnenterreinen. De panden blijven echter erg 
krap en vaak door meerdere families bewoond. Aan het eind 
van de negentiende en begin twintigste eeuw komen enkele 
vernietigende rapporten uit over de woontoestanden op de 
eilanden waarbij de kelderwoningen het meest schrijnend 
zijn. Ondanks de invoering van de woningwet in 1902 zal 
het nog lang duren voor hier een eind aan komt. 
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4.1 Contextanalyse 

Afb. 4.1.1-4.1.4 Historische ontwikkeling Kattenburg, van links naar rechts 1674, 1708, 1882 en 1961. 

Afb. 4.1.5 Het kattenburgerplein in 1787. Afb. 4.1.6 De Kleine Kattenburgerstraat in 1894. 

49 



4. Wijk 

De eerste belangrijke verandering vindt zelfs pas plaats 
in 1952 en dat betreft niet eens de woningnood. De 
weg langs Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg en 
de eilanden met elkaar verbindt wordt geasfalteerd, 
verbreed en voortaan de Eilandenboulevard genoemd. 
Dit is de eerste stap naar de hoog nodige wijkvernieuwing 
en in 1,953 wordt het Wederopbouwplan Oostelijke 
Eilanden gepresenteerd.6 

Het plan houdt in dat Kattenburg een woongebied zal 
bl ijven, Wittenburg gedeeltelijk voor wonen en gedeeltelijk 
voor bedrijven bestemd wordt en Oostenburg een 
volledig industrieterrein zal worden. Kattenburg moet 
daarbij een schakel tussen het Oostelijk Havengebied 
en de binnenstad gaan vormen, waarvoor de Grote 
Kattenburgerstraat verb reed en veel woningen gesloopt 
moeten worden. Ook de brug over de Nieuwe Vaart werd 
vervangen, al kan dit ook aan de bouw van de IJtunnel 
toe te wijzen zijn.7 Toch zal het weer lang duren voor er 
daadwerkelijk een verbetering komt op de Eilanden. De 
gemeente besluit eerst aile bewoners op Kattenburg uit 
te kopen om zo aile woningen op Kattenburg te kunnen 
slopen en dit is een tijdrovende en dure verhuizing. 
Pas in 1971 is het hele eiland kaal geslagen en wordt 
een definitief besluit tot nieuwbouw genomen en in 
1973 word een start gemaakt van de bouw van 620 
woningen naar een ontwerp van ABBT architecten. De 
eerste woningen worden in 1975 opgeleverd, honderd
en-een jaar nadat voor het eerst officieel melding 
gemaakt werd door de Gezondheidscommissie van de 
erbarmelijke woonomstandigheden.8 De problematische 
sanering van Kattenburg en de vele protesten die 
hiermee gepaard gingen heeft er voor gezorgd dat 
de sanering van andere buurten meer gefaseerd is 
aangepakt. Dit is op Wittenburg terug te zien door het 
behoud van de oorspronkelijke langgerekte structuur en 
meer gevarieerde architectuur. 
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Afb. 4.1.7 Kaalgeslagen Kattenburg. 
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Afb. 4 .1.8 Situatie van Kattenburg tussen 1941 en 1955. Afb. 4.1.9 Huidige situatie. 
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4. Wijk 

Kattenbufg vs stedelijk woonmilieu 

De vraag is of Kattenburg in haar huidige vorm aansluit op 
het uit het onderzoek voortgekomen woonconcept. Aan 
de hand van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde 
fysieke eigenschappen zal bekeken worden of deze 
terug te vinden zijn op Kattenburg. Hierin is ook naar de 
context op grotere schaal gekeken. Kwaliteiten die niet 
specifiek op Kattenburg te vinden zijn kunnen wei in het 
omliggende gebied aanwezig zijn en vice versa. 

De buurt is volgens de wijkgedachte ruim opgezet, rond 
groene plantsoenen en autovrij. Door de lange muur van 
galerijflats die de drukke Kattenburgerstraat scheidt van 
de buurt ontstaat een geborgen karakter, het is er erg 
stil en de buurt kent weinig bedrijvigheid of levendigheid. 
Dit kan als een kwaliteit gezien worden, maar de buurt 
is letterlijk en figuurlijk een eiland in de stad. Dit wordt 
versterkt doordat de buurt weinig historische context 
kent en er geen relatie bestaat met de historische 
structuur en architectuur van de omliggende eilanden en 
binnenstad. Daarnaast ontbreekt het aan voorzieningen 
op het eiland, een kinderopvang en buurthuis 
daargelaten. In de directe omgeving, Wittenburg en het 
centrum iets verder, zijn aile voorzieningen te vinden. 
Dit hoeft geen slechte eigenschap te zijn, maar de 
bebouwing biedt weinig mogelijkheden voor de komst 
van voorzieningen en kleine bedrijven. In de publicatie 
'Succesvolle vestigingsplekken' van de gemeentelijke 
Dienst Ruimtelijke Ordening wordt onderkend dat de 
mogelijkheid tot het ontwikkelen van creatieve industrie 
niet aanwezig is op Kattenburg.9 De buurt kent een groen 
karakter, maar kent weinig plekken voor ontspanning 
of recreatie, enkele speeltoestellen daar gelaten. 
Vooral de Kattenburgerkade biedt meer potentie. Deze 
wordt nu gedomineerd door een breed fietspad en er 
bestaat nauwelijks een relatie tussen bebouwing, kade 
en water. Het doorgaande autoverkeer wordt om de 
drie eilanden geleidt via de Kattenburgestraat en de 
Eilandenboulevard; Kattenburger-, Wittenburger- en 
Oostenburgergracht. Het bestemmingsverkeer op 
Oostenburg en Wittenburg wordt in de lengterichting 
van de eilanden geleidt en loopt dood aan het eind. 
Kattenburg wordt grotendeels direct ontsloten vanuit de 
parkeergarages op de Kattenburgerstraat en kent een 
kleine, doodlopende straat, dwars op de richting van het 
eiland. De eilanden worden onderling verbonden door 
bruggen, een tussen Oostenburg en Wittenburg en drie 
tussen Wittenburg en Kattenburg. De huidige structuur 
van de eilanden biedt de mogeljjkheid de bruggen aan 
elkaar te rijgen door een duidelijk vormgegeven fietspad 
die voorrang zou kunnen krijgen op het autoverkeer. 
Deze zouden de eilanden als het ware aan elkaar rijgen 
en een veilige fiets route over de eilanden bieden die 
doorgetrokken kan worden naar de binnenstad, het 
Oostelijk Havengebied en de Dapperbuurt. 
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De variatie in woningtypologieen op Kattenburg en de 
overige eilanden is bijzonder klein. Het hele complex op 
Kattenburg bestaat uit stroken met maisonnettes en 
appartementen van drie of vier kamers en zijn nagenoeg 
aUemaal sociale huurwoningen (90%). De woningen 
zijn allemaal in het zelfde (kiezel)beton uitgevoerd 
en worden ontsloten door galerijen die samen met de 
doorgaande balkons de gevels domineren. De stroken 
zijn overal vijf verdiepingen hoog, met op de begane 
grond veelal bergingen, wat niet aan de levendigheid 
in de openbare ruimte bijdraagt. Het merendeel van de 
woningen ligt aan twee grote collectieve tuinen bovenop 
de parkeergarages. Op Wittenburg is de variatie iets 
groter, al is de strokenbouw met huurappartementen 
hier ook dominant. Er komen nog enkele gesloten en 
halfopen bouwblokken v~~r. Opmerkelijk is de authentiek 
aandoende gevel aan het Kattenburgerplein. Dit is een 
beschermd stadsgezicht, maar is slechts een verplaatste 
en gereconstrueerde versie van de oorspronkelijke 
bebouwing om het achtergelegen studenthuis van de 
Universiteit van Amsterdam te verbloemen.1O Deze 
gevelwand sluit aan op de strook originele bebouwing 
die behouden is gebleven langs de Eilandenboulevard. 
Wat het besloten of verborgen karakter van de eilanden 
versterkt. 
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4.1 Context analyse 

Afb. 4.1.10 Primaire routes (zwart) en secundaire routes (rood). 

dtscotheek 

Panama 
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Afb. 4 .1.11 Funct ies en voorzieningen. 
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4. Wijk 

Conclusie 

De vraag is of de huidige opzet van Kattenburg voldoet 
aan het uit het onderzoek voortgekomen woonmilieu en 
kenmerken vertoond van de in de typo-morfologische 
analyse geanalyseerdewoonomgevingen. Voorop gesteld 
kan worden dat Kattenburg geen levendige stadswijk 
is. De strook- en haakbebouwing staan in een veld 
van openbare ruimte, met een enkele dwarsverbinding 
toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Deze structuur 
en bebouwingsvorm dragen niet bij aan een levendig, 
stedelijk woonmilieu, die baat blijken te hebben van 
het organiserende principe van stadsstraten. De haken 
vormen nog wei enkele pleintjes of hoven, maar deze 
zijn openbaar toegankelijk waardoor geen duidelijk 
onderscheid bestaat tussen wat privaat domein en 
wat openbaar domein is. Het ontbreekt hierbij tevens 
aan 'op de straat gerichte ogen' door het gebrek aan 
woonfuncties op de begane grond, die grotendeels door 
bergingen in beslag wordt genomen. Dit is inherent aan 
het gebrek aan grondgebonden woningen. De bebouwing 
bestaat voornamelijk uit gestapelde maisonnettes en 
appartementen die centraal door galerijen ontsloten 
zijn. Ondanks de aanwezige kwaliteiten als een groene 
en autoluwe omgeving kenmerkt de buurt zich teveel 
als een enclave in het stedelijk weefsel. De monotone 
architectuur en typologie van de woningen strookt niet 
met de locatie en context. Dit is een gemiste kans, want 
het is een unieke woonlocatie, zo dicht bij het centrum. 
Dit is aanleiding voor een stedelijke ingreep. 

Hierbij dient gezegd te worden dat de situatie van 
Kattenburg van voor de sanering wei de kenmerken 
vertoond van de in het voorgaande hoofdstuk 
geanalyseerde woonmilieus, met een hierarchische 
structuur van hoofd- en zijstraten en een individuele 
verkaveling van het bouwblok, dat een voorwaarde is 
voor grondgebonden eengezinswoningen. 
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4.1 Context analyse 

Afb. 4 .1.12 Beschermd stadsgezicht van het Kattenburgerplein. Afb. 4.1.13 Haakbebouwing in een open veld. 

Afb. 4.1.14 Een enclave van introverte, gestapelde maisonettes en appartementen. Afb. 4.1.15 De lange gevelwand langs de Kattenburgerstraat. 
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4. Wijk 

4.2 Masterplan 

Ontwerp 

Het originele grid van Kattenburg voor de sane ring dient 
als basis om tot een gelaagde en hierarchische opzet 
van het Masterplan te komen. De oorspronkelijke kade 
wordt nu de centrale as met daarlangs rechthoekige 
bouwblokken van geschakelde, grondgebonden 
woningen. Door het herintroduceren van de zijstraten en 
bouwblokken ontstaat een fijnmazig weefsel en wordt er 
verbinding gezocht met het omliggende stadsweefsel. 

Gelaagdheid in eigendom en collectiviteit 

De eigendomsverhoudingen en collectieve ruimten in het 
plan zijn gelaagd opgezet. Het gesloten bouwblok biedt 
een ruimtelijke differentiatie van het openbare, collectieve 
en private domein. De woningen zijn het private domein 
van de bewoners. De eerste meter van het trottoir aan de 
voorgevel is uitgegeven en mag zodanig als privestoep 
ingericht worden om zo de overgang van openbaar naar 
prive vorm te geven. Aan de achterzijde omringen kleine 
private tuinen het collectieve binnenhof. De private tuinen 
worden door groene erfafscheidingen van elkaar en van de 
collectieve ruimte gescheiden. De verschillende domeinen 
bieden ruimten die collectieve ontplooiing mogelijk maken 
op het schaalniveau van het gezin, de buren, het blok en 
de wijk. Op het kleinste niveau fungeren een woonkamer 
en eetkeuken als gemeenschappelijke ruimte voor een 
gezin. Zo vormen de stoep en geschakelde voordeuren een 
gemeenschappelijke ruimte voor buren. Op het niveau van 
het blok bieden de binnenhoven een collectieve, groene en 
rustige verblijfsruimte waarvoor de bewoners gezamenlijk 
zorg dragen. Een grasveld, speelweide en enkele bomen 
moeten bijdragen aan het groene en collectieve karakter 
van de binnenhoven. Door hoekverdraaiingen binnen 
de structuur ontstaan twee wigvormige velden die een 
groene, open ruimte en speelplekken voor de hele wijk 
bieden. 
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4.2 Masterplan 
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Afb. 4.2.1 Voormalige structuur. 1:5000 Afb. 4 .2.2 Huidige structuur. 1:5000 Afb. 4.2 .3 Structuurschets voor nieuwe plan. 1:5000 
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4. Wijk 

Hierarchische samenhang van de stedelijke ruimtes 

De hierarchische opzet komt tot uitdrukking in 
vijf karakters en profielen van de straten. De 
Kattenburgerstraat blijft een belangrijke verbinding 
tussen de binnenstad en het Oostelijk Havengebied 
en de ruggengraat van het eiland. Het profiel blijft 
ongewijzigd: een brede rijbaan met aan weerszijden 
parkeerstroken, een hoge bomenrij, fietspad en stoep. 
De straten binnen de wijk zijn gericht op ontmoeting en 
verblijf en worden gekenmerkt door brede trottoirs en 
een minimaal vereiste breedte van de rijbaan. Het trottoir 
en de rijbaan zijn in dezelfde steen gematerialiseerd 
om het gemotoriseerde verkeer het idee te geven te 
gast te zijn in het domein van het langzame verkeer. 
De verblijfsruimte van de straten krijgt prioriteit 
boven de verkeersfunctie. Om het gemotoriseerde 
verkeer te begelleiden wordt een onderscheid gemaakt 
tussen het trottoir en de rijbaan door het toepassen 
van verschillende verbanden en een hardstenen band. 
De stallingsgarages die zich onder de bouwblokken 
bevinden zorgen ervoor dat de straten vrij gehouden 
worden van geparkeerde auto's waardoor ruimte 
ontstaat voor spel en plezier. De straten kenmerken 
zich als hoofd- of zijstraat. 
De centrale woonstraat strekt zich uit over de lengte 
van het eiland, ontsluit de wijk en zal de meeste 
activiteit kennen. De rijbaan voor het gemotoriseerde 
verkeer slingert zich door het profiel, om de snelheid 
te beperken en de ruimte te geven aan het langzame 
verkeer door afwisselend bredere trottoirs aan beide 
zijden. Hier bevinden zich enkele parkeerplaatsen 
en is er ruimte voor fietsenrekken, bankjes, 
opstelplaatsen voor vuilnisbakken, zandbakken of 
ander straat- en speelmeubilair. De straat wordt 
begeleid door middelgrote bomen en gemarkeerd door 
straatverlichting die is opgehangen aan spandraden 
tussen de gevels, waarmee het stedelijk karakter van 
de wijk wordt versterkt. De zijstraten zijn afwisselend 
autovrij of bieden juist toegang tot de stallingsgarages. 
De zijstraat die toegang biedt tot de garages is sober en 
functioneel geprofileerd met een rijbaan en trottoir aan 
beide zijden. De autovrije zijstraat is breder en vormt 
een plantsoen die het profiel een groen karakter geven, 
als ware het een openbare tuin. De laatste van de vijf 
profielen is de kade langs de Kattenburgervaart. Door 
een steiger en het toevoegen van waterstoepen wordt 
het contact met het water en daarmee de kwaliteit 
van de kade vergroot. Het bestaande fietspad blijft 
gehandhaafd. 
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Afb. 4.2.4 Een levendige stoep 

Afb. 4.2.6 Voorbeeld van een waterstoep 

Afb. 4.2.5 Impressie bestrating 

Afb. 4.2.7 De straat als verblijfsruimte: Dirk Hartoghstraat, 
Spaarndammerbuurt 



4.2 Masterplan 

Afb. 4.2.8 Gelaagdheid in domeinen. 1:5000 Afb. 4 .2.9 Ontsluiting. 1:5000 
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Wijk 

Bouwblokken 

De bouwblokken voegen zich qua bouwhoogte naar 
bebouwingshoogte van zowel de 

en als de bebouwing van Wittenburg 
en de drie en vier verdiepingen naar 
gelang het karakter van de aangrenzende straat. Aan 
de en de centrale woonstraat 

bouwblokken zijn vier verdiepingen hoog, 
terwijl bouwblokken in de smallere zijstraten en aan 
de kade drie verdiepingen tellen. De kopse kanten van 
de twee bouwblokken aan het eind van het eiland zUn 

hoog en bevatten appartementen. 
ze zich wat betreft schaal aan de 

Heinkade. Door het wijkcentrum 
te tot twee 
ruimte die zich over de 

uitstrekt tot aan Wittenburg. waar 
vroeger een heeft 

komen qua breedte overeen met de 
de Pijp en de Rivierenbuurt. Ze 

zUn echter minder lang. waardoor er kleinere blokken 
ontstaan met tot vijftig woningen per blok, zodat 
er per blok een hecht colledief op het niveau van het 
blok kan ontstaan. 

Verkeveling 

Naar aanleiding van de vraag naar grondgebonden 
zijn de bouwblokken perceelsgewijs 

waardoor elke waning aan de straat ontsloten 
kan worden. De verkaveling is uniform en regel 

en uit van een standaard maat voor de 
kavels en hoekkavels. Uitzonderingen komen 

waar de vorm van een bouwblok 
van hoekverdraaiing. De achttien meter 

kavels laten ruimte vrij voor een kleine private tuin en 
een collectieve tuin van vijftien meter breed. 
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Afb. 4.2.10 Masterplan. 1:2000 
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4. Wijk 
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Afb. 4.2.14 Profiel van de groene zijstraat. 1:100 
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Afb. 4.2.15 Profiel van de zijstraat voor ontsluiting. 1:100 11500 
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4.2 Masterplan 
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5. Bouwblok 

5.1 Architectonische benadering 

Nu het stedenbouwkundig plan ingevuld is komt het volgende 
schaalniveau aan bod: het bouwblok. Uit het onderzoek 
blijkt dat leefstijlen geen vaste set regels bieden om tot een 
architectonische vorm en expressie te komen. De vraag is 
nu dan ook hoe er een architectonische invulling aan het 
bouwblok gegeven kan worden? Het vertrekpunt van de 
leefstijlbenadering is, zoals in het onderzoek beschreven, om 
de identiteit van de toekomstige gebruiker tot uitdrukking 
te laten komen in een woonmilieu. Voorbeelden hiervan 
zijn de verschillende themawijken die de afgelopen jaren in 
Nederland verschenen zijn en de typologische diversificatie 
in Vinex-wijken. De vraag is of het wei gewenst is om de 
identiteit te koppelen aan de architectuur? In het volgende 
hoofdstuk wordt hierop ingegaan en vanuit theorie en 
referenties een architectonisch stand punt ingenomen. 

Themawijken 

Het ontwikkelen van wijken met een specifieke 
architedonische of stedenbouwkundige identiteit 
geschiedt vaak door het gebruik van een verzameling 
van motieven of metaforen, een bepaald thema welke 
een potentiele gebruiker aanspreekt. Dit thema is vaak 
extrinsiek en ligt buiten de architectuur of context zoals 
in Le Medi in Rotterdam, Brandevoort bij Helmond of 
Noorderhof in Amsterdam} Le Medi moet de verbeelding 
oproepen van een mediterrane nederzetting, Brandevoort 
is een collage van historische bouwstijlen waaronder 
een middeleeuwse vestingstad en Noorderhof die van 
de traditionele en ambachtelijke baksteenarchitectuur. 
Het gebruik van extrinsieke motieven of metaforen leidt 
tot een denkbeeldige identiteit, die geen relatie lijkt te 
hebben tot de bestaande context. Dit leidt tot zogenaamde 
disneyficatie, of verpretparkisering, van de woonomgeving 
en cultuur. 

Differentiatie 

Naast de onechte uniformiteit van de themawijken staat de 
differentiatie van het woningaanbod in Vinex-wijken door 
mlddel van thema's en identiteiten. De variatie die gezocht 
wordt in de grote hoeveelheid woningen door de inzet van 
meerdere architecten ontaard veelal in een kakofonie van 
vormen en stijlen die elkaar overschreeuwen. Dit gebeurt 
niet aileen op de grote schaal van een wijk, maar ook op de 
kleinere schaal van het bouwblok of perceel, zoals op Java
eiland en Sporenburg. Het doel van Java-elland was tot een 
'eenheid in veelheid' te komen.2 AI was de intentie tot een 
evenwichtig beeld te komen, het is vooral de variatie die 
overheerst, de schreeuwerigheid van de losse onderdelen. 

68 

Anonimiteit 

Frans van Gool vraagt zich hardop af in hoeverre het 
nodig is herkenbaar te zijn.3 Hij stelt dat tegenover 
de complexiteit van de bevolking en hiermee gepaard 
gaande diversificatie in woningtypologieen de 
anonimiteit en herhaling die bij stedelijkheid horen tot 
uitdrukking dient te komen in de architectuur. Dit komt 
tot uitdrukking in zijn plan voor Het Breed (1966-1968) 
in Amsterdam-Noord. In de kern kwam het vraagstuk bij 
deze opgave neer op een keuze tussen het bedwingen of 
juist het etaleren van variatie.4 Het ontwerp kenmerkt 
zich door een terughoudende en uniforme architectuur, 
"een rustig ritme als achtergrond voor het alledaagse 
leven."5 Achter de ritmiek van de gevel komen 
uiteenlopende woningtypologieen v~~r, zonder dat deze 
tot uitdrukking komen in de architectuur. 

~.~.P. Oud - Spangen 

Het idee van een rationalistische, op herhaling 
gebaseerde architectuur, waarbij verschillende 
woningtypen vorm krijgen achter een uniforme gevel is 
niet nieuw. De opvatting van Oud was dat de moderne 
stad en samenleving tot uitdrukking moest komen in de 
vormgeving van het straatbeeld, door mid del van het 
bouwblok, "waarin de huizen zich zullen ordenen tot een 
rythmisch spel van vlak en massa." Zijn doel was tot 
een gevelindeling te komen die zowel recht deed aan de 
saamhorigheid van de achterliggende woningen, als aan 
de eenheid van het omringende straat- en stadsbeeld. 
Een voorbeeld hiervan zijn de bouwblokken die hij in 
Spangen ontwierp. 

Blok 1 en 5 (1918-1920) aan de Bilderdijkstraat 
zijn opgebouwd uit eenzelfde type woning, enkel 
de hoek- en poortwoningen wijken af. Dit wordt 
tot uitdrukking gebracht door een symmetrische 
geleding van de hoofdmassa, die versterkt wordt door 
hoek- en middenrisalieten. Door de groepering van 
genormaliseerde gevelopeningen ontstaan op een steeds 
kleinere schaal vlakken en lijnen die de massa steeds 
verder gel eden. Hierdoor ontstaat een sterke ritmiek 
in de gevelwand. Blokken 8 en 9 (1920-1923) laten een 
ontwikkeling in zijn opvattingen en architectuur zien. 
Deze blokken zijn naar binnen gekeerd, zodat het wonen 
op de binnenplaats gericht is, die meer licht en ruimte 
biedt dan de smalle straten, waaraan de ondergeschikte 
vertrekken gelegen zijn. De woningen komen hierdoor 
minder expliciet naar voren in de buitengevel waar vooral 
de entreepartijen, die ieder vier woningen ontsluiten, de 

Alb. 5.1.1 Bouwblok I in Spangen. 

woningen articuleren. Waar de hoeken van blok 8 nog 1. 

opgewerkt zijn tot een sprekend ornament worden de 
hoeken steeds soberder vorm gegeven. Blok 9 heeft 
uiteindelijk model gestaan voor de latere, in zijn ogen 2. 

verbeterde blokken in Tusschendijken (1921-1923). 

3. 

4. 

5. 

6 . 

Meijer, S. & Reijndorp, A., Themawijk. Won en op een 

verzonnen plek (2010), Thoth, Bussum, p. 80 

Website Soeters van Eldonk architecten, projecten: Java

eiland I www.soetersvaneldonk.nl 

Website Archined: Floris, J., Frans van Gool, - Mijmeringen, 

lezing in het NAi 11 mei 2006 I www.archined.nl 

Colenbrander, B., Frans van Gool: leven & werk (2005), NAi 

Uitgevers, Rotterdam, p. 77 

Velzen, E. van, 'Over vanzelfsprekendheid - De 1138 van Van 

Gool in Amsterdam-Noord', in: Oase (1998) nr. 49, p. 45-64 

Oud, J .J.P., 'Het monumentale stadsbeeld, in: De Stijl (1917) 

nr. 1, p. 10 v 
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Afb. 5.1.2 De opdeling van de gevel in een ritmisch patroon van 
genormaliseeerde elementen. Bouwblok I en V in Spangen. 

5.1 Architectonische benadering 
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Afb. 5.1.3 De hoek van het blok als een ornament. 
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5. Bouwblok 

c. Weeber - Venserpolder 

Met het plan voor de Venserpolder herintroduceerde 
Weeber het gesloten bouwblok als stedenbouwkundig en 
architectonisch object. Hij zag dit als een voortzetting 
van de stedelijke situatie en traditie die na de Tweede 
Wereldoorlog verlaten was. Ais reactie op de willekeur van 
vormen en thema's van de 'nieuwe truttigheid' uit de jaren 
zeventig, zocht Weeber naar structurerende en ordenende 
elementen. De architectuur moest zich ontdoen van het 
jargon van de mens- en maatschappijwetenschappen.7 

Weeber pleitte voor een ter~gkeer naar de regels van 
het spel: "Je ontwerpt geen stad door de belevinq ervan 
te beschrijven, zoals een kookboek waardeloos is als het 
zou bestaan uit beschrijvingen van sma ken van gerechten 
in plaats van recepten."B Hij streefde naar een formele 
objectiviteit en rationaliteit van stedenbouw en architectuur. 

Het plan voor Venserpolder (1981) is gebaseerd op de 
rationele stedenbouw van het plein, de straat en het gesloten 
bouwblok wat tot een ruimtelijke differentiatie moest 
leiden, zoals het onderscheid tussen straat en binnenhof 
en voor- en achtergevels. Net als bij Oud zijn de gevels 
een totaalcompositie van genormaliseerde, bouwkundige 
elementen. Weeber heeft echter van meerdere type 
woningen gebruik gemaakt, met ieder een eigen beukmaat, 
om het bouwblok exact binnen de rooilijnen vorm te geven. 
De gevel mist enige plasticiteit doordat de ramen vlak in de 
gevel geplaatst zijn. Hierdoor mist het de fijne nuancering 
en sterke ritmiek die de gevels van Oud typeren. 
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Afb. 5.1.4 Net als bij Oud een architctuur van repeterende stan
daard elementen. In deze zuidqevel draqen de loggia's sterk bij 
aan de plastiek in een verder vlakke bouwvolume. 

7. Weeber, C., 'Formele objectiviteit in stedenbouw en 

architectuur als onderdeel van rationele planning', in: Plan 

(1979) nr. 11, p. 29 

8. Wouden, R. van der en Kullberg, J., Stijloefeningen. Leefstijlen 

in onderzoek en praktijk, in: Stedebouw & Ruimte/ijke 

Ordening (2002), nr. 6, NIROV, p.11-20 



J. Kleihues - Vinetaplatz 

In het licht van de grote binnenstedelijke opgaven van 
Berlijn pleitte Kleihues voor de herintroductie van de 
1ge eeuwse stad. Modernistische architectuur uit jaren 
vijftig en zestig, met de rig ide scheiding van functies en 
de teloorgang van de straat, waren slecht voor de stad. 
Het stedelijk leven moest opnieuw vorm krijgen door een 
hierarchie van openbare naar private domeinen: het plein, 
de straat en het binnenhof. 

Met het ontwerp aan de Vinetaplatz (1971-1977) was 
Kleihues de eerste architect die na de Tweede Wereldoorlog 
een gesloten woonblok rond een binnenhof ontwierp. 
Hiermee greep hij terug op de traditionele typologie van 
de Berlijnse binnenstad. Net als bij voorgaande referenties 
was het streven van Kleiheus om door mid del van een 
formele eenheid een gevoel van gemeenschap uit te 
dragen. Het blok laat duidelijk zien hoe het innerlijke 
patroon opgedeeld is in identificeerbare, individuele 
woningen. Door het gebruik van dezelfde middelen die 
Oud in Spangen toepaste, zoals symmetrie, spiegeling en 
de groepering van gevelopeningen, is te zien hoe het blok 
opgedeeld is in twaalf 'bouwdelen', die weer onderverdeeld 
zijn in verschillende woningtypen varierend van stud io's 
tot vijf kamer woningen. De entreepartijen liggen aan de 
straat, maar de woningen zijn tevens bereikbaar vanuit 
de binnenplaats en de hieronder gelegen parkeergarage. 
De hoeken van het bouwblok zijn afgeschuind en bieden 
toegang tot de publieke binnenplaats. Aile woningen hebben 
een buitenruimte in de vorm van een balkon of loggia. 
Het verschil tussen het openbare en het publieke domein 
krijgt binnen de rationele opzet vorm door aan de formele 
buitenkant de loggia's en aan de informele binnenzijde de 
balkons te plaatsen. De entreepartijen en loggia's dragen 
sterk bij aan de plasticiteit en ritmiek van de gevel. 

Afb. 5.1.5 De inzet van loggia's voor een differentiatie in ruim
ten en een sterke geleding van de gevel. 

Afb. 5.1.6 Afgeschuinde en opengewerkte hoek van het bouw
blok aan de Vinetaplatz. 
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5.1 Architectonische benadering 
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Bouwblok 

Totaaicompositie 

De vraag vanuit het onderzoek naar een architectuur die 
uitdrukking aan de identiteit van de bewoner blijkt 
een te beantwoorden opgave. In het onderzoek 
is immers al aangetoond dat er vanuit een leefstijl, als 
identiteit van een bewoner. niet een directe architectonische 

naar voren komt. Deze problematiek leidt in de 
tot de totstandkoming van zogenaamde 

themawijken en anderzijds tot de pluriformiteit en 
van nieuwbouwwijken. Het probleem met 

is dat er motieven of metaforen 
die buiten de context of architectuur 

van voorgenoemde architecten staat 
beoogden een architectuur die 

waarin de individuele 
woning is aan het gehele beeld: het bouwblok 
als totaalcompositie op basis van repeterende, seriematige 
elementen. 

Opgave 

De van het bouwblok vormt het 
uitgangspunt voor het architectonische ontwerp. De 
rationele benadering van het masterplan dient een vervolg 
te krijgen in de architectuur van de bouwblokken. Het plan 
voorziet in een heldere structuur met een hierarchische 

tussen verschillende ruimtes. 20 zal de 
architectuur in eenzelfde rationele structuur tot uitdrukking 
moeten komen. Een architectuur die een neutraal karakter 
kent en een vormt voor het stedelijk leven. 
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5.1 Architectonische benadering 
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5. Bouwblok 

5.20ntwerp 

De architectonische uitwerking beperkt zich tot een 
bouwblok, die sprekend is voor de gehele wijk. Het 
uitgewerkte bouwblok bevindt zich tussen de kade en 
de centrale woonstraat, waarmee duidelijk gemaakt kan 
worden hoe het architectonische ontwerp reageert op de 
in het masterplan gedefinieerde karakters van de straten. 

Woningtypologieen 

Binnen een beukmaat van 5,7 meter zijn drie woningtypen 
ontwikkeld die elk verschillende varianten kent, 
varierend in oppervlak en volume. De hoekoplossingen 
vormen door hun afwijkende maat een vierde type. De 
woningen zijn ruim opgezet met vier of meer kamers om 
huishoudens van verschillende grootte te huisvesten en 
doorgroeimogelijkheden te bieden. Aile typen zijn verticaal 
georganiseerd waarbij de woonfuncties zich op de begane 
grond bevinden en de private functies als slaapkamers 
een plek op de verdiepingen krijgt. De woonkamer ligt aan 
de straat en de keuken aan het binnenterrein waardoor 
het private domein tweezijdig in contact staat met het 
openbare en collectieve domein. De woonkamer is als 
collectieve ruimte van het gezin de belangrijkste ruimte 
van de woning wat wordt benadrukt door de hoogte van 
3,5 meter wat ontstaat door de split-level. Deze overmaat 
maakt het daarnaast mogelijk andere kleinschalige functies 
te faciliteren, zoals een kantoor, praktijk of studio aan huis. 
Door de ondiepere kavelmaat hebben de hoekwoningen 
geen split-level waardoor de woonkamer een meter boven 
maaiveld ligt. In combinatie met de in het masterplan 
gedefinieerde differentiatie in straatprofielen kan op deze 
manier een grote diversiteit aan woningen aangeboden 
worden. 
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Afb. 5.2.1 Noordwestgevel. 1:200 

Afb. 5.2.2 Langsdoorsnede. 1:200 
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5. Bouwblok 

Expressie en representatie 

Het bouwblok is als een solide, bakstenen geheel 
vormgegeven. De compositie van de gevels aan de 
buitenzijde wordt gevormd door een ritmisch patroon van 
gevelopeningen verkregen door de spiegeling en repetitie 
van woningen. Door de vereniging van gevelopeningen in 
een raster van vier traveeen met een breder penant tussen 
twee woningen en het weglaten van een gevelopening 
wordt de afzonderlijke woning subtiel tot uitdrukking 
gebracht. De diepe negges van de gevelopeningen 
benadrukken de massa en ritmiek van de gevel. De hoogte 
van de woonkamer wordt benadrtJkt door grotere vensters 
en hoge voordeuren. Het bouwblok wordt aan onder
en bovenzijde beeindigd door een afwijkende steen of 
metselverband. De plint die hierdoor ontstaat benadrukt 
de geschakelde entreepartijen door zich hieromheen te 
vouwen. De afwijkende hoek- en middenwoningen kennen 
een variatie op het normale patroon en worden benadrukt 
door een afwijkende vereniging van gevelopeningen of een 
op zichzelf geplaatste travee in een muurdam die een steen 
terug ligt ten opzichte van de rooilijn. 
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Afb. 5.2.3 Noordoostgevel. 1:200 

Afb. 5.2.4 dwarsdoorsnede. 1:200 
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5. Bouwblok 
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Afb. 5.2.5 Zuidoostgevel. 1:200 

Afb. 5.26 Zuidwestgevel. 1:200 

79 



5. Bouwblok 
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Afb. 5.2.7 Platteqrond parkeerkelder. 1:200 
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Afb. 5.2.8 Begane grond. l:200 -

81 



...---

5. Bouwblo k 

t 
1 

1 1 1 
j I 

~~~i 
-

l i~ 
, . h~ 

3'1 
• 

It 
' , 

~, 
iJ-~. i~ ,":Jr'" fl 1 : 1 · • :ZJ1 ' ~ ~, . __ ~ • .J,.~ :t .: 

I M ~A 1\/\ /\/\ iV\ , - t~" !f !!~ - <, -, 
~ 

""'--
. 

H i 1 £ 

• ' '' ,-Ht'~< -:. 

H'l 
• 

~ 
! 't:-.~ :f -,J r~ j: i' ih 'ii:i. I ;:~ I:t t 'j I 

1 F= 
-~ 

I I 

~ 
, • I 

~ 
'. 

~ L 

1 
~ "'-,r~ - - j 

~ 

I x r, 
J 

" - l 

I 
~, 

' ~ ,... , R 

,j' .. 
". 

' ,. 

r.1-r --l 1 L 
r--- -

~-' r . 
,; 

!-~r 
,~ , ~ ~' fl 

E " 

I 
,' j~1j7 ...... I q ~ (;- ~, 

11 
L ~ , 

~ 
-= -:-, ! 

\ 

\ 
-= .... 

~ -) , ~ .... .. 

I I l-=r 

~ Il-

l F== ~ 

, 

~ 
I 1 

I 
, , - ,~, "", r:; I~ I" 

.. 
, " ., 

r 

, ~ I i l 

• I, 'f -' 

r- ..-, r---. ~ .-, 

~ I~~ ' L 

~ I '~M~~ ;- ,'_ 
'7 

I ; 
\ / I t 

'7 P I~I \ 
'" .~ , . ' 

1 I ! I r .,.::: 
(;'i" l;'l ~ :: 4~il;1 I G). '~f 

' .. 
• 

. 1 I '~,:F- ...... L;;;.,;; I .. ' 
: <:. • ..:=::. I . t I .!.:.-

I 
~ . . - 1 

I- '- -..; I.--- L'- ~ 

~ 
-rr I ~ '~ 

I '~ 
~-II ~~ 10 I-.t. ~ ~-II ~ '-A- 'II I 

" 

Afb. 5.2.9 Platt eqrond eerste verdiepinq. 1:200 
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6. Fragment 

Het ontwerp gaat uit van een solide, als geheel vormgegeven 
bouwblok. Dit wordt niet aileen bewerkstelligd door de 
repetitie van elementen, maar ook door een eenvoudige en 
consequente materialisering en detaillering. Deze worden 
in het gehele plan gelijk gehouden, waardoor de kleinste 
schaal bijdraagt aan het uniforme beeld van de wijk. Het 
uigewerkte fragment is van het normaaltype gevel, die de 
basis vormt voor het gehele plan. 

De gevels zijn opgebouwd uit een roodblauwe tot bruine 
baksteen in vechtformaat, een formaat die traditioneel 
veel gebruikt werd in Amsterdam. Deze steen wordt in 
de gehele wand gebruikt, maar wordt verbijzonderd door 
een profilering van de steen in de plint en een staand 
verband in de dakrand. De dakranden en onderdorpels van 
gevelopeningen worden in beton uitgevoerd. De Robinia 
kozijnen liggen diep in de gevel waardoor de ritmiek van 
gevelopeningen en de massa van de wand benadrukt 
worden. 
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