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VOORWOORD 
Aan het afstudeer atelier begon ik met dubbele gevoelens. Aan de ene kant vond 
ik het heel interessant om de stad Amsterdam te gaan onderzoeken. Een stad 
met prachtige historische gebouwen maar ook hypermoderne architectuur. Een 
stad die leeft en waar ik wil en ben gaan wonen. Aan de andere kant was het 
atelier een onderzoekend atelier. Hiermee had ik toen nog weinig ervaring en 
twijfelde of dit wel het goede atelier voor mij was. Uiteindelijk heb ik doorgezet 
omdat het mij een pre leek wanneer ik te Amsterdam zou gaan solliciteren . Veel 
strubbelingen kenmerken mijn afstudeerperiode maar ben er uiteindelijk toch 
doorheen gekomen. Het tot in detail beredeneren van ontwerpbeslissingen is 
wat ik geleerd heb. iets wat ik tot nog toe alleen globaal deed. 

Mijn dank gaat uit naar de begeleiders prof. Dipl. Ing. Christian Rapp, prof. 
dr. bernard colenbrander en prof. dr. ir. pieter van wesemael die mij hebben 
geholpen dit atelier tot een goed einde te brengen. 



1. SAMENVATTING 
Dit afstudeerproject behoort tot het tweede atelier van 'de Rede van 
Amsterdam'. In dit atelier is onderzoek gedaan naar Amsterdam aan het 
water. Het onderzoeksgebied bestond uit de zuidkant van het IJ, stadsdeel 
Centrum en het gebied om de Amstel, dit alles liggend binnen de ringweg van 
Amsterdam. Het analyserende verslag dat door tien personen, deelnemend 
aan het atelier, werd gemaakt zou de aanleiding vormen om te komen tot 
een afstudeeronderwerp. Opmerkelijk waren de analysetekeningen van de 
oeveraanzichten van de Amstel. Van het centrum tot de Omval bleken er slechts 
een handvol gebouwen te zijn die direct aan (of in) het water liggen. Vrijwel 
allen blijken roeiverenigingen te zijn. Begonnen wordt met een analyse van 
enkelen roeiverenigings clubgebouwen. Een hoofdrol is hierin weggelegd voor 
roeivereniging de Hoop waarvan gebouwen uit 1863, 1890, 1950 (uitbreiding 
in 2009) worden geanalyseerd. De analyse biedt inzage in het veranderen van 
functioneren van roeiverenigingen. 

Van alle aan het water gelegen huidige gebouwen is het clubgebouw van 
roeivereniging de Hoop (1952) het meest opmerkelijk. Het gebouw is specifiek te 
noemen in een sterk generieke omgeving genaamd de Weesperzijde . Zij neemt 
een zeer prominente positie in, centraal in de stad. Alle andere roeiverenigingen 
bezitten een locatie waar de bebouwingsdruk minder hoog is. Om erachter 
te komen of de Hoop deze prominente plaats mag bezitten is de volgende 
hoofdvraag gesteld. 

Heeft roeivereniging de Hoop de prominente positie die het bezit rechtmatig 
verkregen? 

'Rechtmatig' doelt hierin niet op wettelijkheid. Feit is dat roeivereniging de Hoop 
alle juiste gemeentelijke papieren bezit om in haar huidige vorm haar huidige 
locatie te bezetten. 'Rechtmatig' doelt op een soort voorkeursbehandeling 
aangezien alle andere roeiverenigingen een veel minder prominente plaats 
bezitten. 

Om hierachter te komen is er onderzoek gedaan naar het ontstaan en gaan 
van Amsterdamse Roeivereniging clubgebouwen (1860 tot 2010). Hiermee 
kan worden bepaald of de locatie, in relatie tot het bouwjaar, afwijkt van de 
andere roeiverenigingen. Het bouwjaar zegt in deze iets over de uitdijende stad. 
Eventueel kunnen er trends aan te wijzen zijn die de hoop wel of niet volgt. 

Het antwoord op de hoofdvraag is: Ja, roeivereniging de Hoop heeft zijn 
prominente positie rechtmatig verkregen. Hierdoor is er geen aanleiding voor 
een ontwerpopgave op een andere locatie. 

Hierop volgt een omgevingsonderzoek om er achter te komen of het clubgebouw, 
na een uitbreiding in 2009, met afmetingen van 25x40x8 meter wel past in haar 
omgeving. De exacte positionering ten opzichte van de kade is vergelijkbaar met 
die van de omliggende woonboten. Deze woonboten zijn echter aan strenge 
maximale afmetingen gebonden. Dit met het oog op het behouden van zicht 
op de Amstel vanaf de kade. De Hoop ontneemt duidelijk dit zicht en zou zich 
bekeken vanuit dit standpunt ook moeten houden aan maximale afmetingen. 

Een nieuw ontwerp behoudt het zicht op de Amstel en bevordert de (openbare) 

recreatie. 
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1.3 Eigen tekenwerk uit het gezamelijke onderzoek, oeveraanzichten. Onder links valt de Hoop op door zijn ligging aan de Amstel. 
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2. 
ROEIVERENIGINGEN 

AMSTERDAMSE 

Na atletiek is roeien de oudste sport ter wereld (Roland Florijn, 2006). De oudste 
roeiboot met riemen dateert uit zo'n 3000 jaar voor Christus en was gemaakt 
door de Egyptenaren. De oudst bekende roei Regatta, oftewel een race voor 
roeiboten dateert uit 1755 en werd in Engeland gehouden. Vanuit Engeland 
is de roeisport overgewaaid naar Nederland. In Amsterdam werd de eerste 
roeivereniging opgericht in 1948. In die tijd was er een keerpunt in gebruik van 
de Amstel waar te nemen. De Amstel werd namelijk al eeuwen gebruikt voor 
het vervoer van goederen en personen. Deze functies verdwenen langzaam en 
de functie recreatie kwam sterk op. De eerste roeivereniging van Amsterdam 
is roei- en zeilvereniging de Hoop die zich omstreeks 1860 vestigt in de Amstel 
ter hoogte van het Amstelhotel. Spoedig volgen er meer roeiverenigingen 
hoofdzakelijk gelegen aan de Amstel. De Amstelleent zich bij uitstek voor roeien 
vanwege het rustige vaarwater, de ruime breedte en een lang recht stuk van een 
kleine drie kilometer. Om meer inzicht te krijgen in de roeiverenigingen heb ik 
onderzoek gedaan naar enkele clubgebouwen ervan. De volgende overwegend 
Amsterdamse roeiverenigingen zijn kort uitgewerkt. 

KNRZV de Hoop, 1860, W.J .J. Offenberg 
KNRZV de Hoop, 1890, B.J. Ouendag 
Nereus, 1950, J.J. v/d Linden 
KNRZV de Hoop, 1952, Auke Komter, 2009, Arons en Gelauff Architecten 
R.I.C., 1967, architect onbekend 
De Hunze (Groningen), 1989, Gunnar Daan 

2.1 RZV DE HOOP 1863 
Een stijger is haaks op de kade gelegd met daaraan enkele botenhuizen en 
de betreffende jachthaven (clubgebouw) ontworpen door W.J.J. Offenberg. 
Dit alles ligt nabij de brug genaamd de Hogesluis, nabij het Amstel hotel. Het 
hoofdgebouw van de vereniging bestaat uit twee gebouwen, die op het eerste 
gezicht niets met elkaar te maken lijken te hebben behalve dat ze naast elkaar 
staan. Beiden gebouwen bezitten verschillende stijlkenmerken en verhouden 
zich verschillend . Toch zijn ze intern met elkaar verbonden en vestigen ze sa men 
alle benodigde functies voor de roeivereniging. 

Het kleine gebouw bestaat uit twee verdiepingen en huist de entree, een 
bestuurderskamer, een kamer voor werkende leden, een t rappenhuis en een 
toilet. Het grote gebouw heeft drie verdiepingen waarvan de bovenste slechts 
een uitkijkpunt is. Het grootste deel van het dit gebouw wordt in beslag 
genomen door een zaal met veel hoogte d.m.v. een ruime vide tot en met de 
eerste verdieping. Tevens is er op de Begane Grond en de eerste verdieping een 
t ribune geplaatst. Deze is zo geplaatst dat een lang recht stuk van de Amstel over 
de lengte zichtbaar is. Tot slot is er op de Begane Grond plaats voor toiletten en 
een buffet. Kleedlokalen zijn opmerkelijk afwezig. Waarschijn lijk werd er thuis 
omgekleed of in de privé botenhuizen gelegen om het hoofdgebouw. leder lid 
was in het bezit van een privé botenhuis, dit geeft aan dat de sport slechts voor 
welvarende mensen was weggelegd. 

Het exterieur van het gebouw is rijk geornamenteerd en harmonieus door zijn 
gekozen verhoudingen. Het gebouw had voor die tijd (1860) een 'welvarende' 
uitstraling. De vereniging was dan ook alleen bedoeld voor de hogere klassen 
binnen de maatschappij. Het gebouw staat op een meterhoge 'sokkel'. In 
het vooraanzicht lijkt deze sokkel van steen. Toch is de gehele constructie 
waarschijnlijk van hout omdat er in die tijd op houten palen werd gefundeerd . 
Een stenen sokkel van een meter hoog zou een zware last zijn voor een dergelijke 
fundering. 

De voorgevel deelt het gebouw in drie verticale delen. Het middelste deel is 
smal en is het enige deel dat tot de tweede verdieping strekt. Hierdoor lijkt 
het middelste deel in verticale richting langgerekt en krijgt het een torenachtig 
karakter. 
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2.1.3 Linksboven situatie, rechtsboven begane grond, linksonder gevelaanzicht 
Zuid, rechtsonder le verdieping. 
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2.2 RZV DE HOOP 1890 
Het clubgebouw van de Hoop uit 1890 is ontworpen door B.J. Ouëndag. Het 
gebouw is in zijn geheel drijvend en dus ook verplaatsbaar. De bouwtekeningen 
uit het stadsarchief Amsterdam komen niet helemaal overeen met de foto's uit 
de beeldbank van Amsterdam. Misschien is het ontwerp later aangepast of is 
het niet helemaal afgebouwd. De benedenverdieping is op de bouwtekeningen 
namelijk veellanger dan op de foto's. Ook de gevels tonen kleine verschillen. De 
verdere informatie over het gebouw is gebaseerd op de bouwtekeningen omdat 
deze toch representatief zijn voor die tijd en omdat daar de meeste informatie 
uit af te lezen is. 

Volgens de bouwtekeningen vestigt de onderbouw de bergplaats voor gieken 
(rondhout aan de mast) en Wherry's (boot met plaats voor twee roeiers en 
een stuurman) . De bergplaats voor gieken is erg groot en vermoedelijk werd er 
meer opgeslagen dan gieken. De bergplaats voor Wherry's heeft geen duidelijke 
uitgang. Tussen beide opslagruimtes is slechts één kleedlokaal aanwezig wat 
aangeeft dat er binnen de vereniging geen plaats is voor vrouwelijke leden. Op 
de verdieping is de sociëteit te vinden met aansluitend een veranda en een groot 
terras. Tevens is er aan de sociëteit grenzend (binnen) plaats voor het buffet en 
een toilet. De gevels bekijkend is er waarschijnlijk ook een tweede verdieping 
vermoedelijk voor een commissie- of bestuurderskamer. Aan beide kanten van 
die ruimte is een ruim balkon aanwezig. 

Het exterieur van het gebouw is evenals de Hoop uit 1863 rijk geornamenteerd 
en harmonieus. Ook met dit clubgebouw wil de Hoop haar welvaart uitstralen. 
De zichtbare materialen van het gebouw lijken veelal hout te zijn. Enkele 
geornamenteerde elementen als hekwerk, kolommen en lantaarnpalen zijn 
waarschijnlijk van ijzer gemaakt, de vorm ervan doet dit vermoeden. Het 
gebouw loopt aan de kopse kant trapsgewijs omhoog, aan de langskant is dit 
minder sterk het geval. 
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2.3.3 Linksboven situatie, middenboven gevelaanzicht Zuid, rechtsboven begane 
grond, linksonder gevelaanzicht West, rechtsonder le verdieping. 
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2.3 NEREUS 1950 (2005) 
In 1932 werd de Berlage brug voltooid naar een ontwerp van H.P. Berlage. 
De brug bood niet alleen plaats aan Roeicentrum Berlage maar ook aan een 
Amstelpaviljoen. Dit paviljoen zou nooit voltooid worden i.v.m. een toen 
heersende economische crisis . In 1950 werd begonnen met de bouw van 
het clubgebouw van roeivereniging Nereus op de plek van het ooit geplande 
Amstelpaviljoen . Het clubgebouw is ontworpen door J.J. van den Linden. 

De onderbouw biedt plaats aan de boten en de werkplaats. De bovenbouw 
is via een tweetal buitentrappen bereikbaar. De bovenbouw vestigt een zaal, 
bestuurderskamer, commissiekamer, computerkamer, plaats voor buffet, 
kleedlokalen voor zowel heren als dames en een woonkamer met keuken. 
Blijkbaar werd het pand bewoond door een opzichter/bewaker. De zaal neemt 
de meest prominente plaats in zoals we vaker zien bij clubgebouwen. Aan de 
waterzijde (oostzijde) van de zaal zit een golvende uitbouw die een gedeelte van 
het grote terras opeist. Sinds 2005 is er een fitnesszaa l aangebouwd. 

Het gebouw bestaat voor een groot gedeelte uit steen met houten kozijnen. 
De meeste gevelopeningen zijn rechthoekig, ook zijn er een aantal ronde 

gevelopeningen te vinden . 

2.2.1 Midden clubgebouw van roeivereniging Nereus, links de Berlage brug 
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2.2.2 Linksboven situatie, rechtsboven begane grond, linksmidden gevelaanzicht 
Oost, linksonder gevelaanzicht Zuid, rechtsonder le verdieping. 
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2.4 KNRZV DE HOOP 1952 (2009) 
Bij de bouw in 1952 ligt de hoop als een drijvend object aan de kade . Gevestigd 
op de hoek van kruisende straten Weesperzijde, Burmanstaat. Het gebouw 
ontworpen door Auke Komter, hoort bij het nieuwe bouwen en is opgetrokken 
vanaf een stramien van vijf bij zes meter. Een gesloten onderbouw en een open 
bovenbouw zijn kenmerkend. 

De onderbouw vestigt de opslag van boten met bijbehorende werkplaats. De 
bovenbouw vestigt ruimten als grote- en kleine sociëteit, bestuurderskamer, 
commissiekamer, kleedlokalen voor heren en dames, keuken, toiletten en 
opslag. Aan de grote sociëteit ligt een ruim terras op het zuiden. Vanaf hier is 
via een open spiltrap de onderverdieping bereikbaar. Aan de Noordzijde is via 
een bordestrap de verdieping bereikbaar. Vanuit de grote Sociëteit is de tweede 
verdieping bereikbaar die slechts bestaat uit een commissiekamer. Deze kamer 
biedt een goed uitzicht over de Amstel en is zo uitermate geschikt voor de 
wedstrijdcommissie. 

Het exterieur van de onderbouw bestaat overwegend uit metselwerk met 
enkele rechthoekige en ronde raamopeningen. De bovenbouw bevat grote open 
delen met veelal rechthoekige ramen . Het dak bestaat uit vijf zadeldaken die aan 
de waterzijde worden onderbroken door twee hoger gelegen zadeldaken. Het 
hoger gelegen zadeldak vestigt in de nok de eerder besproken commissiekamer. 

In 2009 wordt het gebouw uitgebreidt door Arons en Gelauff Architecten. De 
onderverdieping krijgt er aan de Westkant (waterkant) een stramienlijn bij, 
oftewel het gebouw wordt vijf meter breder. Onder deze aanbouw worden in 
een nieuwe kelder de kleedlokalen geplaatst en op de aanbouw ontstaat een 
ruime uitbreiding op het bestaande terras. In de punt van de zuidgevel met 
de oostgevel wordt op de verdieping een bestuurskamer gerealiseerd. Over 
vrijwel de gehele Noordgevel wordt over twee verdiepingen een glazen uitbouw 
gemaakt van een halve stramienmaat, oftwel drie meter. Deze ruimte vestigt de 
nieuwe entree, een lift en gedeeltelijk een fitnessruimte die in de punt van de 

noordgevel met de oostgevel op de verdieping terug te vinden is . 
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Zuid, linksonder gevelaanzicht Oost, rechtsonder le verdieping. 
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2.5 DE HUNZE 1967 (GRONINGEN) 
De Hunzeis het enige geanalyseerde bouwwerk dat niet in Amsterdam gelegen 
is. Het ontwerp van Gunnar Daan ligt in Groningen aan de praediniussingel. 

Door het gebouw lopen twee haaks kruisende lijnen, de lijn van de oever en 
de lijn van het looppad dat het gebouw in een tweetal driehoeken verdeeld. 
Beide driehoeken krijgen één verhoogd punt waardoor de aanzichten ook een 
driehoekige vorm krijgen. Aan het verenigingslokaal ligt een balkon met een 
goed zicht over het water. Aan de botenloods ligt een houten vlonder met, van 
boven gezien, een scherpe punt waarmee een ruime plek wordt gecreëerd om 
af te roeien. 

De onderbouw is geheel gereserveerd voor de botenloods met de daarbij 
horende werkplaats. Via een centraal in het gebouw gelegen spiltrap of via 
buiten is de bovenverdieping te bereiken. Op de verdieping bevinden zich 
functies als hoofdingang, kleedkamers, bestuurskamer, toiletten, opslag en een 
verenigingslokaal met aangrenzend de keuken. 

Het gebouw bestaat uit beton, staal en hout. De waterdichte bak is van beton, 

het constructieve geraamte daarop is van staal en de afwerking is van hout. 
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2.4.3 Linksboven situatie, rechtsboven begane grond, linksmidden gevelaanzicht 
Zuid, linksonder gevelaanzicht West, rechtsonder le verdieping. 
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3. HET ONTSTAAN EN 
VERDWIJNEN VAN AMSTERDAMSE 
ROEIVERENIGINGSCLUBGEBOUWEN 
Nadat er is gekeken naar de historische en architectonische details van enkele 
roeiverenigingen is duidelijk geworden om welke verschijningsvormen het gaat 
en wat er binnen de gevels gebeurt. Nu volgt het onderzoek dat zal leiden tot 
een antwoord op de hoofdvraag. 

Heeft roeivereniging de Hoop de prominente positie die het bezit rechtmatig 
verkregen? 

Het onderzoek wordt gedaan naar alle roeiverenigingsgebouwen die 
Amsterdam heeft gekend. Hoofdzaak hierbij is het ontstaan en verdwijnen van 
roeiverenigingsgebouwen . Door de ontstaanslocaties en ontstaansdata met 
elkaar te vergelijken kan een antwoord op de vraag worden geformuleerd. 

In een zeven kaarten tellend overzicht wordt het ontstaan en verdwijnen van 
clubgebouwen van roeiverenigingen binnen de ring van Amsterdam duidelijk 
gemaakt. Dit met behulp van bebouwingskaarten. De jaartallen van de kaarten 
zijn de volgende: 

1860-1889 
1890-1909 
1910-1943 
1944-1949 
1950-1959 
1960-1979 
2010 

Vanaf pagina zestien staan kaarten met rode stippen, een letter van de 
betreffende roeivereniging en het jaartal van de bouw van het clubgebouw 
van de roeivereniging. Geen enkele van deze roeiverenigingen heeft ooit 
twee clubgebouwen tegelijkertijd gehad dus als op één kaart voor de tweede 
maal een nieuw clubgebouw wordt aangegeven betekent dat dat de vorige is 
verdwenen. De rode stippen zonder letter en jaartal zijn clubgebouwen die al 
eerder zijn gebouwd en nog steeds functioneren. Amsterdam kent de vo lgende 
roeiverenigingen: 

KNZRV de Hoop (H) 
De Amstel (A) 
Willemlll (W) 
ASR Nereus (N) 
R.I.C. (R) 
Poseidon (P) 
Skoll (S) 

Op de volgende pagina staat een tekstueel overzicht per roeivereniging waarin 
de bouw (met jaartallen) van ieder gekend clubgebouw wordt vermeld. 
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3.1 TEKSTUEEL OVERZICHT 
KNZRV de Hoop 

Oprichtingsjaar: 
Huidig ledenaantal : 
Clubgebouwen: 

1848 
900 
1860 (tegenover de Amstelhotel) 
1889 (Weesperzijde, eerste Boerhavestraat) 
1920 (Weesperzijde, eerste Boerhavestraat) 
1950 (Weesperzijde, burmanstraat) 

Korte info: KNRZV de Hoop is de eerste en misschien wel de meest 
prominente roeivereniging van Amsterdam. Tevens is het de enige roeivereniging 
met een Koninklijke predicaat. 

De Amstel 

Oprichtingsjaar: 1874 
Huidig ledenaantal: 750 
Clubgebouwen: ±1875 (tegenover het Amstelhotel) 

1878 (twee bogen onder de hoge sluis) 
1885 (Amsteldjjk, Jan Steenstraat) 
1954 (Hobbemakade, Stadionweg) 

Korte info: In 1874 hebben dertig mannen die actief waren bij 
verschillende roeiclubs een eigen roeivereniging opgezet genaamd de Amstel. 

Willemlll 

Oprichtingsjaar: 1882 
Huidig ledenaantal: 800 
Clubgebouwen: 1882 (klein Kattenburgervaart) 

18?? (Hoogtekadijk) 
1890 (Oosterdok, tegenover het scheepvaartmuseum) 
Versleept in 1896 (Amsteldijk, Govert Flinckstraat) 
Versleept in 1898 (Amsteldijk, Amstelkade) 
1899 tweede botenhuis in gebruik genomen 
1909 (Amsteldijk, Trompenburgerstraat) 
1953 (Jan Vroegopsingel, nieuwe Utrechtse weg) 
Uitbreiding loods in 1996 

Korte info: Willem lil is opgericht door vijf vrienden die toentertijd 
te jong waren om lid te worden bij andere roeiverenigingen . 

Nereus 

Oprichtingjaar: 1885 
Huidig ledenaantal: 800 (ledenstop, loting) 
Clubgebouwen : 1886 (Amsteldijk, Govert Flinckstraat) 

Amstelstroom) 

Korte info: 
Roeivereniging (ASR) . 

1898 (ter hoogte van toenmalige boerderij de 

1915 uitbreiding met bovenbouw 
1924 uitbreiding met aparte Wherryloods 
1953 (Amsteldijk, Berlagebrug) 
Nereus is in 1885 opgericht als Amsterdamse Studenten 

R.I.C. 

Oprichtingjaar: 1931 
Huidig ledenaantal : 500 
Clubgebouwen : 1931 (woonde in bij Nereus) 

±194 7 ( kolenloods aan de Weespertrekvaart) 
±1956 (Korte Ouderkerkerdijk) 
1967 (Korte Ouderkerkerdijk) 

Korte info: R.I.C. staat voor Roeivereniging lgnatius College en is 
een besloten schoolclub. Sinds 1967 is R.I.C. voor iedereen geopend . 

Poseidon 

Oprichtingjaar: 1907 
Huidig ledenaantal : 200 
Clubgebouwen: 1909 (Weesperzijde, Burmanstraat) 

1954 (Jan Vroegop Singel, Nieuwe Utrechtse weg) 
Korte info: Vroeger was Poseidon de enige vereniging waar 
Joodse roeiers lid mochten worden. In WO 11 werd er een razzia uitgevoerd in 
het clubgebouw waarbij veertien leden werden weggevoerd. Zij werden nooit 
meer gezien. Veel leden overleefde de oorlog niet. Het Joodse karakter van de 
vereniging is inmiddels verwaterd . 

Roeicentrum Berlage (B) 

Oprichtingsjaar: 1932 
Huidig ledenaantal: 700 
Clubgebouwen: 1932- Berlage brug 
Korte info: Roeicentrum Berlage is een laagdrempelig roeicentrum 
in bezit van gemeente Amsterdam . Roeicentrum Berlage werd tijdens W0-11 als 
enige niet afgebroken. Het roeicentrum werd toen gebruikt om spullen op te 
slaan van Willem lil en de Amstel. Ook functioneerde de locatie als centraal punt 
voor de coordinatie van het Amsterdamse roeien . 

Skoll 

Oprichtingjaar: 1966 
Huidig ledenaantal : 650 
Clubgebouwen: 1966 (slecht opslagplekken aan de Berlage brug) 

1971 (universitair botenhuis, locatie onbekend) 
Korte info: Skoll is opgericht als studentenvereniging vanuit de 
Universiteit van Amsterdam. 
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KNZRV de Hoop 
De Amstel 
Willemlll 
ASR Nereus 
R.I.C. 
Poseidon 
Skoll 

• Roeicentrum Berlage 

(H) 
(A) 
(W) 
(N) 
(R) 
(P) 
(S) 
(B) 

1860- 1889 
Op deze eerste bebouwingskaart wordt aangegeven dat in 1860 het 
clubgebouw van KNRZV de Hoop wordt gebouwd. Vijftien jaar lang is het het 
enige roeiverenigingsclubgebouw van Amsterdam. Roeivereniging de Amstel 
woont tijdelijk in bij de Hoop in 1878 en krijgt later in hetzelfde jaar een eigen 
clubgebouw iets zuidelijker gelegen . Zeven jaar later bouwt roeivereniging de 
Amstel nogmaals een nieuw clubgebouw nog zuidelijker gelegen. Nereus bouwt 

in 1886 haar eerste clubgebouw. 



1890-1909 
In deze periode steekt roeivereniging Willem 111 de kop op en is er hoofdzakelijk 
activiteit rond haar clubgebouwen. Verhuizend van Noord naar Zuid wordt het 
clubgebouw van Willem 111 versleept in 1896 en 1898. In 1909 bouwt Willem 
111 een nieuw clubgebouw nabij de Omval. Nereus bouwt in 1898 een nieuw 
clubgebouw aan de stadrand waar ook Poseidon in 1909 haar eerste clubgebouw 
bouwt . 

KNZRV de Hoop 
De Amstel 
Willemlll 
ASR Nereus 
R.I.C. 
Poseidon 
Skoll 
Roeicentrum Berlage 

(H) 
(A) 
(W) 
(N) 

(R) 
(P) 
(S) 
(B) 

17 

' . '---........ , . ~ ........... . 

-----

.w 1898 



I 
,, 

\\ ~\ . 
J \ ·, 

................ , 
~. ....... ....• 

-

\ 

... .. 

18 

KNZRV de Hoop 
De Amstel 
Willemlll 
ASR Nereus 
R.I.C. 
Poseidon 
Skoll 
Roeicentrum Berlage 

(H) 

(A) 
(W) 
(N) 
(R) 
(P) 
(S) 
(B) 

1910-1942 

Bij de bouwvan de Berlage brug in 1932 is in het bouwwerk een plekgereserveerd 
voor roeicentrum Berlage die tot op heden nog steeds daar gevestigd is. Bij alle 
ander roeiverenigingen zijn geen bouwactiviteiten gedurende deze periode, zij 
behouden de bestaande clubgebouwen . 



1943-1949 

Op last van de Duitse bezetters moesten in 1943 alle clubgebouwen aan de 
Amstel worden afgebroken. Roeicentrum Berlage was hier een uitzondering op. 
Deze blijft al enige over gedurende deze periode. 

KNZRV de Hoop 
De Amstel 
Willemlll 
ASR Nereus 
R.I.C. 
Poseidon 
Skoll 
Roeicentrum Berlage 

(H) 
(A) 
(W) 
(N) 
(R) 
(P) 
(S) 
(B) 
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KNZRV de Hoop (H) 
De Amstel (A) 
Willemlll (W) 
ASR Nereus (N) 
R.I.C. (R) 
Poseidon (P) 
Skoll (S) 
Roeicentrum Serlage (B) 

1950-1959 

Net na de oorlog hebben alle roeivereniging die hun clubgebouw in de oorlog 
verloren, nieuwe clubgebouwen gebouwd. In een tijdsbestek van vier jaar 
zijn er vijf clubgebouwen gerealiseerd. Allen nemen een positie in rondom de 

stadsrand of daarbuiten . 



1960-1971 

- . n die beide een . we roeiverenlgtnge (1967) . d ontstaan twee meu oeivereniging R.I.C. 
In deze peno e Het gaat hier om studenten~·· Roeleentrum Berlage. clubgebouw realiseren. . 1966 eerst vijf jaar tn IJ 
en Skoll (1971). Skoll woont tn 

KI\IZRV de Hoop 
De Amstel 
Willemlll 
ASR Nereus 
R.I.C. 
Poseidon 
Skoll 
Roeicentrum Berlage 

(H) 
(A) 
(W) 
(N) 
(R) 
(P) 
(S) 
(B) 
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KNZRV de Hoop 
De Amstel 
Willemll l 
ASR Nereus 
R.I.C. 
Poseidon 
Skol l 
Roeicentrum Berlage 

(H) 
(A) 
(W) 
(N) 
(R) 
(P) 
(S) 
(B) 

2010 
Opmerkel ijk is dat vanaf 1971 zich geen veranderingen meer voordoen omtrent 
de vestiging van clubgebouwen van roeiverenigingen. Dit betekent dat de bouw 
van roeivereniging clubgebouwen al bijna veertig jaar sti l ligt. Alleen Nereus 
breidt licht uit met een fitnesscent rum in 2005 en De Hoop wordt in 2009 

verbouwd en ruim uitgebreidt. 



OVERZICHT WILLEM 111 
Door alle andere roeiverenigingen uit te sluiten en slechts het ontstaan, 
verdwijnen en verslepen van clubgebouwen van Willem 111 in kaart te brengen 
krijgt men naastgelegen kaart. Opvallend is de rechtlijnige verschuiving van de 
clubgebouwen meebewegend met de uitbreidende stad rand. 

3.2 CONCLUSIES 
Zoals eerder vermeldt heeft roeivereniging de Hoop in tegenstelling tot de 
meeste andere roeivereniging clubgebouwen een prominente positie ten 
opzichte van de stad. 

Nu het ontstaan en verdwijnen van alle Amsterdamse roeiverenigingen binnen 
de ringweg in kaart is gebracht kan een antwoord op de hoofdvraag gegeven 
worden. Bij het analyseren van de kaarten is het van belang op te merken of het 
huidige clubgebouw (1950) van roeivereniging de Hoop afwijkt van de overige 
roeivereniging clubgebouwen. 

Als we kijken naar de kaart waar slechts roeivereniging Willem 111 op wordt 
aangegeven is te concluderen dat deze roeivereniging door de tijd heen mee 
schuift met de uitdijende stadsrand. In een oogopslag lijkt dit bij de andere 
verenigingen ook het geval te zijn. Een nieuw te ontwerpen roeivereniging zou 
dan een plaats moeten krijgen aan de huidige stadsrand. 

Als we puur kijken naar de periode na 1943 zien we dat bijna alle roeiverenigingen 
zich vestigen in een bepaald gebied, namelijk aan de Amstel rond de zuidelijke 
stadsrand van Amsterdam. Enkele verenigingen (de Hoop, Nereus en de Amstel) 
vestigen zich nabij de overgang van woongebied naar industrie. Anderen 
verenigingen {Poseidon, Willem 111 en later Skoll) vestigen zich nabij de overgang 
van industrie naar natuur. Slechts R.I.C. kiest in 1967 een locatie tussen beide 
in oftewel te midden van de industrie. De roeiverenigingen liggen niet ver uit 
elkaar. De afstand tussen de de verst uit elkaar liggende roeiverenigingen de 
Hoop en Willem 111 is zo'n twee kilometer. 

Ten tijden van de bouw wijken geen clubgebouwlocaties dusdanig af van de 
anderen zodat deze als specifiek kunnen worden beschouwd. Zo ook de Hoop 
niet! De positie oftewel de locatie die de Hoop bezit is niet specifiek te noemen 
en dus rechtmatig verkregen. Er is binnen dit onderzoek dan ook geen aanleiding 

om te stellen dat de Hoop een andere locatie moet innemen. 

KNZRV de Hoop 
De Amstel 
Willemlll 
ASR Nereus 
R.I.C. 
Poseidon 
Skoll 
Roeicentrum Berlage 

(H) 
(A) 
(W) 

(N) 
(R) 
(P) 
(S) 
(B) 
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4. OMGEVINGSANALYSE VAN DE 
HOOP 

De analyse van de omgeving onderzoekt of roeivereniging de Hoop in 2009 
had mogen uitbreiden. Met deze uitbreiding heeft het clubgebouw namelijk 
afmetingen van 25x40x8 meter gekregen. Het gebouw lijkt hiermee niet meer 
in verhouding tot de omgeving. 

4.1 HET ONTSTAAN VAN DE LOCATIE 
In een bovenaanzicht van Amsterdam lijken de Hoop en Nereus in relatie tot 
elkaar te staan. Ze zijn beide gebouwd in een soort inham. Daarbij lijken deze 
inhammen naar elkaar gericht te zijn (zie fig. 4.1.6) . Om er achter te komen of ze 
inderdaad een relatie tot elkaar hebben is een klein historisch onderzoek nodig 
naar het ontstaan van beide locaties. 

Het ontstaan van de ligging van de Hoop is vastgesteld aan de hand van een reeks 
foto's uit de beeldbank van Amsterdam die de verschillende fasen weergeven, 
die leiden naar de stedenbouwkundige omstandigheden waarin De Hoop zich 
nu bevind. 

Om deze stappen te verduidelijken staan in figuur 4.1.5 eenvoudige plattegronden 
van de verschillende fasen van de locatie. Deze kaarten zijn enigszins speculatief. 
Ze zijn namelijk opgemaakt vanuit foto's en referentiepunten die de locatie 
nu nog kent, zoals de ligging van de Hoop tot verschillende achterliggende 
gebouwen. 

1946, de locatie ter plaatse van het huidige clubgebouw is generiek te noemen. 
typerende Amsterdamse woningen, een kade van zo'n tien meter breed met 
daaraan de Amstel. 
1952, aan deze kade ligt clubgebouw de Hoop. De kade blijft onveranderd. 
1959, zo'n tien meter van de Noordgevel van de Hoop ligt een uitleg met als 
functie een parkeerterrein. De uitleg ligt even ver de Amstel in als 'de Hoop'. 
1969, de kade is als het ware aan de Hoop vastgegroeid . Hiermee is de 'inham' 
ontstaan die de huidige locatie nog kent. 
2011, de Hoop heeft in 2008 een uitbreiding ondergaan. Aan de kade is niets 
veranderd. 

Het ontstaan en de ligging van Nereus wordt duidelijk bij het lezen van het 
boek Amsterdamse bruggen. Het opgenomen stuk over de Berlage brug geeft 
duidelijkheid. Aan het uiteinde van de Berglage brug was namelijk een plaats 
voor het Amstelpaviljoen gereserveerd. Dit paviljoen is nooit gerealiseerd 
vanwege de toen opkomende economische crisis . Vlak na de oorlog in 1950 
heeft Nereus deze plek ingenomen. 
Uit de afzonderlijke analyses blijkt dus dat de verenigingen op verschillende 
manieren aan hun stedenbouwkundige inpassing zijn gekomen. Dat beide 
'inhammen' naar elkaar lijken te wijzen is dus toeval. Er is geen sprake van een 

bedoelde stedenbouwkundige relatie tussen De Hoop en Nereus. 

4.1.2 Roeivereniging de Hoop, foto uit 1952 
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4.1.5 Overzicht veranderende situatie 

4.1.6 De Hoop en Nereus lijken een stedebouwkundige relatie te hebben 
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4.2 HUIDIGE LOCATIE 
Het clubgebouwvan roeivereniging de Hoop ligt in de Amstel aan de Weesperzijde 
ter hoogte van de Burmanstraat. Aan de Weesperzijde is het soort bebouwing 
en de functionele indeling van de kade generiek te noemen. 

De Weesperzijde is opgebouwd uit een gebouwstrook met typerende 
Amsterdamse panden. Deze zijn vaak drie ramen of een veelvoud daarvan 
breed, hebben vier tot vijf verdiepingen, een steile kap van één verdieping en 
een hijsbalk. Van de bebouwing tot het water vindt men over het algemeen 
voetpad, straat met parkeergelegenheid en groenstrook met voetpad . De kade 
nabij de bebouwing heeft een sterke verkeersfunctie terwijl de kade nabij het 
water een sterke recreatiefunctie heeft. Aan de kade ligt de Amstel, met tegen 
de kade woonboten (zie fig. 4.2.1 t/m 4.2.7). In symmetrie is aan de overzijde 
van de Am stel ongeveer hetzelfde beeld terug te vinden. 

De kade van de Weesperzijde aan de waterzijde kent een sterke recreatieve 
functie. Er ligt een groenstrook met een smal looppad daar middenin. Op 
sommige plaatsen aan de Weesperzijde krijgt dit pad een boulevard-achtige 
breedte. Het pad loopt dan vanaf het water zo'n vijf meter de kade op. Dit 
gebeurt doorgaans op plaatsen, aan de Weesperzijde, waar geen woonboten 
aan de kade liggen. De relatie van de wandelaar met het water wordt hier groter 
waardoor de recreatieve functie van het pad sterker wordt (zie figuur 4.2.5 en 
4.2.7). 

In het AUP 1934 geeft gemeente Amsterdam een visie op waterrecreatie. Omdat 
deze visie dermate verouderd is dat de geldigheid ervan in het geding komt 

neem ik deze slechts op als bijlage (zie bijlage 1). 
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4.2.2 Weesperzijde ter hoogte van Blasiusst raat 

4.2.6 Boven, speciefiek beeld aan de Weesperzijde. Onder, generiek beeld aan 
de Weesperzijde. 



4.2.7 Bestaande Situatie. Weesperzijde met roeivereniging de Hoop 
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5. HOOFDSTAPPEN VAN ONDERZOEK 
NAAR ONTWERP 
Met de uitkomsten van de onderzoeken kunnen hoofdstappen naar een ontwerp 
worden genomen. De locatie wordt de huidgie locatie van de Hoop. Er waren 
namelijk geen redenen aan te voeren dat de Hoop een andere locatie in diende 
te nemen. Wel waren er redenen aan te voeren waarom de Hoop in 2009 niet 
had mogen uitbreiden. Een fictieve ontwerpopgave zoekt naar mogelijkheden 
om de recreatie te bevorderen. 

De eerste reden voor een nieuw ontwerp gaat over functie. De Weesperzijde 
heeft een hoge recreatieve waarde. Voornamelijk het gedeelte aan de waterzijde 
van de kade heeft een sterke openbare recreatieve functie. Alleen de Hoop 
verstoort dit beeld doordat het een stukje kade privatiseert, zich naar het water 
keert en een besloten recreatieve functie heeft. De Hoop zou er voor kunnen 
kiezen meer openbaarheid te geven aan haar locatie wat de recreatieve waarde 
van de plek ten goede kan komen. Ten Noorden van de Hoop gaat het gras over 
in betontegels en parkeerplaatsen (tbv. De Hoop en een nabij gelegen school), 
oftewel het is een plek waar nauwelijks gerecreëerd wordt al hoopt een enkel 
bankje hier wel op (zie figuur 5.1). De Hoop en het verharde gebied ten noorden 
ervan hebben potentie om de (openbare) recreatie aan de Amstel sterker te 
bevorderen. 

De tweede reden voor een nieuw ontwerp gaat over uitzichten. De Hoop 
ontneemt namelijk sterk het zicht op de Amstel die voor de kwaliteit van de 
Weesperzijde zo belangrijk is. Om deze kwaliteit zoveel mogelijk te behouden 
heeft de gemeente Amsterdam regels opgesteld voor woonboten. Hierin worden 
maximum afmetingen gesteld zoals een maximale hoogte van twee en een halve 
meter voor woonboten. Met een gemiddelde kadehoogte van anderhalve meter 
blijft hiermee het zicht over de Amstel gewaarborgd (alle regels zijn te vinden in 
bijlage 2). Voor de Hoop gelden schijnbaar andere regels. Het verschil tussen de 
woonboten en de Hoop is dat de Hoop (na een uitbreiding in 2009) afmetingen 
heeft van vijfentwintig bij veertig meter met een gemiddelde hoogte van een 
kleine acht meter. Terwijl het niet onmogelijk is om ook deze regels voor de 
Hoop te laten gelden. Bij het maken van een nieuw ontwerp wil i.k me dan ook 
houden aan een hoogte beperking van twee en een halve meter waarmee het 

zicht over de Amstel gewaarborgd is. 
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5.2 Oude en nieuwe situatie van roeivereniging de Hoop 

29 



6. HET ONTWERP 
In dit hoofdstuk zal aan de hand van een aantal punten beschreven hoe het 
ontwerp tot stand is gekomen. Bij de eerste zes punten is een eenvoudige 
illustratie ter verduidelijking gemaakt (zie figuur 6.1). 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Bestaand 
Het bestaande clubgebouw is er niet meer 
Optimaal ruimte gebruik 
Boulevard en publiekelijke openbaarheid 
Gebouw als landschap 
Aanleg steigers 
Verhogingen in het landschap 
Prive en openbaar 
Materialisatie 

Het bestaande clubgebouw is er niet meer 
Met het weglaten van het clubgebouw wordt begonnen aan de ontwerpopgave. 

Optimaal ruimte gebruik 
Eén van de uitdagingen van het ontwerp is het onderbrengen van een 
roeivereniging met een maximale hoogte boven het water van twee en een 
halve meter. Uiteraard moet het nieuwe clubgebouw dezelfde hoeveelheid 
functies krijgen met de daarbij benodigde oppervlakte. Is dit wel mogelijk kun je 
je afvragen. Het huidige gebouw is namelijk vijfentwintig bij veertig meter, bevat 
twee volledige bouwlagen met daarop een kleine verdieping en eronder een 
royale kelder. De oplossing zit hem in het optimaal gebruiken van de ruimte die 
de locatie bezit. Het deel waar nu de boten te water gaan is geheel open water, 
vrij van woonboten. Door van deze ruimte gebruik te maken volstaat slechts één 
bouwlaag (voor de onder te brengen vierkante meters en de Vloot van de Hoop, 
zie bijlage 4). 

Boulevard en publiekelijke openbaarheid 
Omdat het gebouw een openbaar recreatieve functie moet krijgen wordt het 
dak van het gebouw gedeeltelijk openbaar toegankelijk gemaakt in de vorm van 
een boulevard. Hiermee worden bepaalde delen van de roeivereniging visueel 
opengesteld voor recreanten/passanten. De boulevard schept een verbinding 
tussen het Noordelijke en Zuidelijke looppad. Omdat er geen woonboten aan 
het clubgebouw liggen en de relatie van de passant met het water te versterken, 
is er gekozen voor een brede boulevard in plaats van een smal looppad. 

Over de gehele Weesperzijde loopt de boulevard in een rechte lijn. Op het 
clubgebouw komt hier verandering in. De boulevard maakt twee scherpe draaien 
van negentig graden die de passant gedwongen is te nemen door geen goede 
alternatieven te bieden. Hiermee wordt de standaard oriëntatie kort verstoord. 
Lopend over de boulevard vanuit het zuiden richt de nieuwe oriëntatie zich puur 
op de Amstel en de bebouwing aan de overzijde. Bij de tweede draai ontstaat 
een uitkijkpunt waarbij één richting over de lengte van de Amstel uitkijkt 
(richting Serlage brug) en de tegenovergestelde richtir~g weer aan de standaard 
oriëntatie voldoet. Deze korte onderbreking in de standaard oriëntatie maakt het 
dat de passant zijn omgeving plots op een geheel andere manier ziet. Doordat 
het uitzicht in de punt optimaal is, krijgt de plek een kwaliteit waar passanten 
even willen blijven staan. 

Gebouw als landschap 
Door de waterkant van het gebouw te behandelen als kademuur en geen 
verhogingen in loopvlakken toe te passen, wordt het gebouw een landschap. Het 

- .J 

BESTAAND 

PUNT 1 

==LJLJ~== 
PUNT 2 

PUNT 3 

PUNT 4 

PUNT 5 

PUNT 6 

6.1 Il lustraties bij eerste zes punten 

30 



• -- - ~i • : r -- - · - ·~ 

' 11 . 

I - -== ·=-- - - - - - -- ~ • - -- ..=____::_ - - - - ~- - -

--r---

I 
i 

TEGELWE~K BETON 1500+P 

DAK HOUTEN DELEN 2500+P 

DAK HOUTEN DELEN 2500+P 
TERRAS I ROEISTBGER HOUT 300+P 

A-A 

BOTENSTEIGER HOUT 300+P 

0 
6.2 Bovenaanzicht 

31 



gebouw verdwijnt als het ware in de kade. Hiermee is het zeer laagdrempelig om 
het gebouw te betreden. Als de passant de boulevard blijft volgen lijkt het alsof 
hij op een kade loopt terwijl er een overgang is van lopen op de kade naar lopen 
op het gebouw. 

Aanleg steigers 
De meest voor de hand liggende plaats voor de roeisteiger is de zuidkant (op de 
tekening rechts). Door de inham is dit de enige plaats waar in rustig vaarwater 
kan worden afgeroeid. Een tweede steiger is een botensteiger voor particulieren 
die aan de Westkant (op de tekening onder) wordt geplaatst. Deze botensteiger 
dient tevens als openbaar terras en is bedoeld om de openbare recreatie te 
bevorderen en de vereniging extra inkomsten te laten vergaren . 

Verhogingen in het landschap 
Om de ruimtes van het gebouw meer kwaliteit te geven is besloten om twee 
grote vlakken en één klein vlak één meter te verhoging in het landschap. 
Hiermee wordt de maximale hoogte boven het water van twee en een halve 
meter bereikt. De zuidelijke verhoging herbergt de grote sociëteit, de keuken 
en een deel van de botenloods. Voor de grote sociëteit is deze verhoging het 
meest van belang. Als enige wordt de vloer van de grote sociëteit (incl. keuken) 
verhoogd waardoor al zittend horizontaal naar buiten kan worden gekeken. Als 
deze vloer niet werd meeverhoogd zouden de meeste mensen nauwelijks staand 
naar buiten kunnen kijken zoals in de overige delen van het gebouw. Vanuit de 
grote sociëteit is er op deze manier veel contact met de omgeving en kan er van 
de roeisport worden genoten. 

De Noordelijke verhoging herbergt een gangdeel, kleedkamers, vergaderruimte, 
werkplaats en een deel van de botenloods. De vloeren van deze ruimtes blijven 
even hoog zodat er een vrije hoogte van 3270mm ontstaat i.p.v. de minimale 
door het bouwbesluit toegestane 2300mm. De werkplaats maar bovenal de 
botenloods kan deze extra hoogte gebruiken voor de opslag van goederen. 

Privé en openbaar 
Vanaf het publiekelijk openbare dak van het gebouw onthullen de verhogingen, 
de roeisteiger met aanliggende gevel en de verhoogde centrale ingang dat er een 
gebouw is. Het is namelijk geen geheim dat er een gebouw onder de kade ligt. 
Waar het wel om gaat is een strikte scheiding van openbare en private delen. 
De roeivereniging gunt hiermee een kijkje in de spreekwoordelijke keuken maar 
behoud een privaat karakter die bij een vereniging hoort. Zo is de Zuidelijke 
roeisteiger waar wordt afgeroeid en leden op het terras zitten duidelijk zichtbaar 
vanaf een deel van de boulevard. Alle functies binnen het gebouw zijn zeer privé. 
Vanaf de buitenkant is niet te zien waar functies zijn ondergebracht d.m.v. een 
strikte herhaling van raampartijen en onduidelijke gebouw grenzen. 

Uitleg interieur 
Bij de indeling van het interieur zijn een aantal functies doorslaggevend geweest. 
Te beginnen met de roeisteiger die (zoals eerder vermeld) aan de zuidkant ligt 
omdat dit de enige plek is waar in rustig vaarwater kan worden afgeroeid. De 
tweede doorslaggevende functie is de grote Sociëteit die de meest prominente 
plek van het gebouw dient in te nemen. Deze is geplaatst op de hoek van de 
zuid- en WestgeveL Daar is het beste uitzicht over de Amstel oftewel over het 
roeien, mede door de hoger gelegen vloer. Bij de grote sociëteit dienen toiletten 
aanwezig te zijn. Ze zijn geplaatst aan de Westzijde om ook eenvoudig bereikbaar 
te zijn vanaf het openbare terras. De botenloods heeft de minst prominente plek 
van het gebouw ingenomen, namelijk de Oostzijde waar slechts daglicht door 
enkele lichtstraten binnenvalt. De botenloods is zeer langgerekt vanwege de 
plaatsing van de grote sociëteit en het feit dat roeiboten het eenvoudigst in een 
rechte lijn naar buiten worden gedragen. De ingang dient een centrale positie 
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te krijgen, de exacte positie is bepaald door de indeling van het dakvlak. Na de 
ingang volgt haaks erop een lange gang waar vanuit vrijwel alle overige functies 
bereikbaar zijn (nachtwaker, vergaderruimte, kleedkamers, fitnessruimte, 
kleine sociëteit en bestuurskamer). Deze ruimtes zijn geplaatst aan de Oost
of Westkant afhankelijk van de hoeveelheid daglicht die ze nodig hebben. De 
lange gang is tot tegen de Noordgevel gerekt om de diepte van het gebouw 
te benadrukken. Aan het einde van de gang (Noordzijde) is de botenloods pas 
bereikbaar. De loods bestaat uit twee 56 meter lange ruimtes vol met aan beide 
zijden gestalde boten. 

Materialisatie 
Het gebouw is een landschap. Het landschap is in dit geval een kade. Dus het 
gebouw wordt gematerialiseerd als de bestaande kade aan de Weesperzijde. 
Zo worden de muren aan de waterzijde als kade gezien. Hiervoor wordt een 
bruinzwarte baksteen gebruikt (zie fig. 6.4) . Deze baksteen voldoet qua kleur 
het meest aan de bestaande kadestenen aan de Weesperzijde. De paden van de 
kade zijn van betontegels, zo ook de boulevard die over het gebouw loopt. Delen 
van de roeivereniging die doorschemeren worden met hout bekleed . Het hout 
is typerend voor roeiverenigingen omdat dit materiaal gebruikt wordt op vrijwel 
iedere botensteiger. 

Bijverdiensten 
De huidige roeivereniging de Hoop vergaard extra inkomsten met het verhuren 
van de grote Societeit voor bruiloften en partijen. Blijkbaar zijn bijverdiensten 
dus belangrijk voor een dergelijke club. In het nieuwe ontwerp wordt hier een 
schepje bovenop gedaan. Een botensteiger voor het stallen van tien boten, met 
daarbij een openbaar terras wordt aangelegd aan de Westzijde van het gebouw. 
Naast een goede manier van bijverdienen bevordert het ook de recreatieve 
waarde van de locatie. 

6.4 Betreffende houten delen, Hadsund bakstenen en betontegels 
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7. TECHNISCHE UITWERKING 
Voor de technische uitwerking zijn twee doorsneden over het gebouw geheel 
uitgewerkt. Doorsnede A-A snijdt over de lengte van het gebouw en maakt 
daarbinnen een kleine knik. Doorsnede B-B snijdt over de breedte van het 
gebouw. De exacte plaats van de snijlijnen staan aangegeven in de plattegronden. 
De exacte plaats van de 1:20 details is af te lezen in de doorsneden. De afvoer 
van regenwater wordt kort behandeld in de bijlage 2 aangezien dit problemen 
oplevert. 

Het ontwerp bestaat uit een betonnen bak die aan de binnenzijde geïsoleerd 
is omdat deze zich in het water bevindt. Vanaf 400mm boven waterpeil zijn er 
raam- en deurkozijnen te zien in de gevel. Deze 400mm vormt een barrière tegen 
het licht veranderende waterpeil en golfslag. De kozijnen zijn diep in de gevel 
geplaatst zodat de dikke wanden duidelijk zichtbaar zijn. Dit is gedaan omdat de 
buitenwand een sterke kademuur vertegenwoordigd. De kozijnen reiken telkens 
tot het plafond om een maximale lichtopbrengst binnen te krijgen. 

Aangekomen bij het dak wordt de binnenisolatie omgezet in buitenisolatie. 
Op het dak is de buitenisolatie van belang om afschot in het dak te creëren . 
De isolatielaag varieert daarom van 80 tot 180mm. Het dak is altijd bekleed. 
Betonnen tegels bekleden het dak ter plaatse van de boulevard en houten delen 
bekleden het gebouw waar de roeivereniging zich laat zien. Deze bekleding is 
altijd geplaatst op een daklaag bestaande uit kanaalplaten, isolatie op afschot 
en bitumineuze dakbedekking. De dakranden zijn afgewerkt met een betonnen 
sluitstuk waar de wand de kade voorstelt en met een houten sluitstuk waar de 
roeivereniging zich laat zien. Ook de dakraamranden zijn afgewerkt met een 
houten sluitstuk. 
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9. CONCLUSIE 

Het nieuwe ontwerp is een verbetering van de recreatie aan de Weesperzijde. De 
kwaliteit van de Weesperzijde is het zicht op de Amstel. Dit zicht is in het nieuwe 
ontwerp behouden en heeft een extra dimensie gekregen door een verandering 
in orientatie. Hierdoor ontstaat een nieuwe blik op de Amstel en een uitkijkpunt. 
De parkeerplaatsen van het betegelde pleintje zijn opgeschoven richting de ver
keersfunctie van de Weesperzijde. Het vroegere pleintje met het parkeerterrein 
is nu een open groenzone. Het openbare dak geeft mogelijkheden om naar de 
dynamiek van roeiers, boten en terassen te kijken. Er is wat te beleven waarmee 
het een plek is geworden om even te verblijven, te recreeren. 

De roeivereniging heeft weliswaar een totaal ander karakter gekregen maar 
heeft qua functies en oppervlakte niets ingeleverd. Functioneren kan de club 
nog steeds optimaal. Het is voor de Hoop eenvoudiger geworden om wat extra 
inkomsten te genereren met een openbaar terras en verhuur van aanlegplaat
sen voor boten. 

Op wedstrijddagen is het altijd een enorme drukte van toeschouwers. De Hoop 
vormt de plek om naar de wedstrijden te kijken. Het hele gebouw zal vol staan 
op wedstrijddagen . 
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BIJLAGE 1: AUP OVER RECREATIE 
AAN DE AMSTEL 
Gemeente Amsterdam heeft een zeer algemene visie over recreatie aan de 
Amstel ontwikkeld in het AUP uit 1934. Dit plan is echter dusdanig gedateerd dat 
het niet meer zonder verder onderzoek als nu geldend kan worden beschouwd. 
Toch is het volgende vernoemenswaardig. Enkele citaten uit AUP: 

Watersport. In het voorgaande is slechts sprake ,geweest van de speciale 
terreinen beoefende sporten, zoals voetbal, hockey, korfhall enz. Er werd echter 
reeds met een enkel woord op verwezen, dat in de laatste jaren een nieuwe tak 
van sport sterk op den voorgrond begint te komen, nl. de watersport. Onder 
deze benaming worden gewoonlijk, zeilen, roeien en kanosport samengevat en 
het is vooral de laatstgenoemde, die het aantal harer beoefenaars in ongekend 
snel tempo ziet aangroeien. 
Het l'i,gt voor de hand, dat ook Amsterdam door deze beweging stormenderhand 
veroverd werd. Er is in en nabij onze stad water genoeg om lusten in dit opzicht 
bot te vieren. Toch, en dit klinkt als een paradox, is het juist daardoor niet 
eenvoudig, ja zelfs tot nu toe onmogelijk gebleken, deze 'watersportbeweging' 
in de juiste banen te leiden en de stad voor de uitwassen, die er het gevolg van 
zijn, te vrijwaren. 
De roei- en zeilboten moeten evenals de kano's worden opgeborgen. Dit leidt 
tot den bouw van loodsen, die dan ook allerwege langs plassen en wateren zijn 
verrezen en in niet geringen mate tot de ontsiering van het landschap hebben 
bijgedragen. En nog steeds neemt dit alles toe. Weliswaar worden voor den 
bouw van dergelijke houten getimmerten slechts tijdelijke bouwvergunningen 
verstrekt, zodat zij theoretisch zoo noodig steeds weder verwijderd kunnen 
worden, doch in de praktijk is het vaak zeer moeilijk gebleken, een verplaatsing 
werkelijk door te voeren, aangezien de houders der vergunningen in den regel 
niet tot de kapitaalkrachtigen behoren. Toch zullen dergelijke maatregelen niet 
kunnen uitblijven, wil men op den duur tot geregelde toestanden komen en een 
eind maken aan deze steeds voortwoekerende 'wilde' bebouwing. 
Ten einde zulks mogelijk te maken, zullen op den duur op daartoe aangewezen 
plaatsen speciaal voor het doel ingerichte centra voor de watersport moeten 
worden aangelegd; in het uitbreidingsplan is met deze noodzakelijkheid in 
zoverre rekening gehouden, dat de mogelijkheid voor het stichten van dergelijke 
centra is opengelaten. Behalve aan het Nieuwe Meer, waar de plaats voor zulk 
nader aan te geven plaatsen aan de Sloterdijkermeer in West, aan de Amstel (bv. 
Bij de spoorwegoverbrugging van de ringbaan),nabij de Nieuwe Diep in Oost en 
op daarvoor geschikte plaatsen aan de oevers van het Kinselmeer centra dienen 
te worden ingericht, terwijl voorts voor de eenvoudige verhuringen plaatsen 
voor botensteigers kunnen worden aangewezen op verschillend punten in de 
bestaande en de nieuwe ontworpen grachten, die daarvoor in aanmerking 
blijken te komen. 
Dit onderwerp, dat bij de uitwerking van de detail-plannen de volle aandacht 
zal vragen, zal nog heel wat nader onderzoek vereischen, voordat de beste en 
eenvoudigste oplossing voor dit vraagstuk zal zijn gevonden. 
Het ligt voor de hand, dat bij de uitwerking van de desbetreffende detailplannen 
erop zal worden gelet, dat het ontworpen stelsel van waterwegen ook zoveel 
mogelijk dienstbaar wordt gemaakt aan de behoefte van de watersport, o.a. 
door op daartoe geschikt gelegen plaatsen de gelegenheid te scheppen, lichte 
vaartuigen, zoals kano's, van het eene water naar het andere over te brengen, 
zodat de liefhebbers tochten van verschillende grootte, tot zelfs rondvaarten om 

de stad heen, zullen kunnen maken. 
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BIJLAGE 2: REGELGEVING WOON
BOTEN DEEL 1 

Nadere regeling woonboten 

Op grond van de Verordening op de Haven en het Binnenwater artikelen 2 .3, lid 2 I 2.3, lid 
3 I 2.4, lid 2 en 2.5, lid 3. 

Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord op 7 juli 1998 
onder nummer 98-753-A; van kracht per 8 oktober 1998. 

Artikel 1 
In deze regel ing wordt verstaan onder: 
a. woonboot : een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, dat hoofdzakelijk 
wordt gebruikt als of is bestemd tot woonverblijf (bijv. woonschip, woonvaartuig, woonark) ; 
b. woonschip: een woonboot die herkenbaar is als een van origine varend schip en die, naar 
gelang het type schip, voorzien is van enkele karakteristieke kenmerken, zoals een 
stuurhut, een roer, gangboorden, een luikenkap, een mast en zwaarden . In geen geval mag 
het schip voorzien zijn van een opbouw die niet als authentiek kan worden aangemerkt; 
c. woonvaartuig : een woonboot met een casco dat herkenbaar is als dat van een van origine 
varend schip, waaronder begrepen een dekschuit, met daarop een - gehele of gedeeltelijke 
- opbouw die niet als authentiek kan worden aangemerkt; 
d . woonark: een woonboot, niet zijnde een woonschip of een woonvaartuig, die feitelijk niet 
geschikt is om te varen; 
e. lengte : de afstand van de voorkant van het voorste vaste deel tot de achterkant van het 
achterste vaste deel van de woonboot; 
f. breedte: de afstand van de buitenste vaste delen van de woonboot van bakboord naar 
stuurboord gemeten; 
g . constructiehoogte: de afstand tussen de waterlijn en het hoogste punt van de woonboot; 
h. kopkanten : het voorste vaste deel en het achterste vaste deel van de woonboot; 
i. bestemmingsplan : een plan als bedoeld in artikel 10 e.v . van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening; 
j. verordening : de Verordening op de Haven en het Binnenwater. 

Artikel 2 
1. Het is verboden, zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur, met een woonboot 
ligplaats in te nemen, een woonboot te vervangen of te verbouwen. 
2. Voor de in het eerste lid bedoelde woonboten gelden - voorzover het ter plaatse van de 
ligplaats vigerende bestemmingsplan niet anders bepaalt - de volgende afmetingen : 
woonschepen: 
maximum lengte 30 meter 
maximum breedte 5 meter 
Met betrekking tot de constructiehoogte: de authentieke hoogte van het schip dient in stand 
gelaten te worden 
woonvaartuigen: 
maximum lengte 25 meter 
maximum breedte 5 meter 
maximum constructiehoogte 2,5 meter 
woonarken: 
maximum lengte 20 meter 
maximum breedte 7 meter 
maximum constructiehoogte 2,5 meter 
3. Het Dagelij ks Bestuur kan voor woonvaartuigen en woonarken vrijstell ing verlenen van 
de onder lid 2 genoemde constructiehoogte tot een maximum hoogte van 6 meter op de 
volgende locaties: 
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-Zijkanaal H (kaart nr. 1 tlm 4) 
- Twiske West (kaart nr. 11) 
- Klaprozenweg I Zijkanaal I aan de steigers (kaart nr . 5), zo lang het zicht op het water 
vanaf de brug gehandhaafd blijft 
- Slachter (kaart nr. 20) 
- Zijkanaal K (kaart 21 + 22) 
- Buiten Y (kaart nr. 23 tl m 27) 
4. Het Dagelijks Bestuur kan voor woonschepen vrijstell ing verlenen van de onder lid 2 
genoemde lengte en breedte op de volgende locat ies : 
- Buiten Y (kaart nr. 23 tlm 27) 
5. De vergunning als bedoeld in lid 1 kan worden geweigerd indien de afstand tussen de 
kopkanten van 2 woonboten m inder dan 2 m bedraagt. 

Artikel 3 
Aan de vergunning als bedoeld in arti kel 2 lid 1 kan de voorwaarde worden verbonden, dat 
indien de aanvrager dicht op een brug ligplaats inneemt, hij de eigenaar van de brug in de 
gelegenheid dient te stellen de brug behoorlijk te onderhouden. 

Artikel 4 
De woonboot, d ie ten tijde van inwerkingtreding van deze voorschriften op een bepaalde 
locatie geoorloofd was krachtens het beleid en I of een eerder daartoe verleende 
vergunning, mag - indien die situat ie strijdig is met deze voorschriften - op die locat ie 
gedeeltelijk worden vern ieuwd of veranderd m its daardoor geen grotere afwij king van deze 
voorschriften ontstaat . In geval van tenietgaan ten gevolge van een calamiteit mag - indien 
de oude situat ie strijdig is met de voorschriften - de woonboot geheel worden vernieuwd, 
mits daardoor geen grotere afwijking van deze voorschriften ontst aat. 

Artikel 5 
Deze regeling kan worden aangehaald als "Nadere regeling woonboten" . 

Artikel 6 
Deze regeling t reedt in werk ing met ingang van de achtste dag na die van haar 
bekendmaking. 

Toelichting 

Toelichting op artikel 1: 
Voor de defin it ies, gebruikt in deze regeling, wordt onder andere aansluit ing gezocht bij de 
begrippen, gebruikt in de Verordening (bijvoorbeeld de arti kelen 1.1 en 2.1) . 
Woonboot: het gebruik als of het bestemd zijn tot wonen is bepalend bij de vraag of een 
vaartu ig of een object op het openbaar water als zodanig moet worden aangemerkt. Het 
begrip bestemmen is obj ect ief en derhalve niet afhankelij k van het geen een 
belanghebbende voor ogen heeft met het obj ect. De betrokken boot dient naar bouw of 
inrichting of uiterlijke kenmerken duidelijk, naar obj ectieve maatstaven, als woonboot te 
herkennen zijn. 
De opsomming onder sub b (stuurhut, roer, gangboorden, luikenkap, mast en zwaarden) is 
niet cumu lat ief ; het zijn enkele losse kenmerken waa rop gelet wordt . 
Constructiehoogte: (vlaggen)masten, niet gemetselde schoorstenen en antennes worden 
niet meegerekend. 

Toelichting op artikel 2: 
Lid 1 
Zie de artikelen 2.2, 2.4 en 2.5 van de VHB. 
Dit verbod is niet van toepassing . op ligplaatsen die in het verleden zij n aangewezen op 
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grond van artikel 31 Wet op de Woonwagens en Woonschepen (WWW). Indien woonboten, 
welke onderdeel uitmaken van het legale woonschepenbestand van Amsterdam Noord, op 
een dergelijke plaats toch een ligplaatsvergunning aanvragen, zullen zij hierop gewezen 
worden. 
Ingevolge artikel 2.3 van de VHB geldt de maatvoering uit de nadere regeling overigens wel 
voor bedoelde woonboten, welke ligplaats innemen op artikel 31 WWW-Iigplaatsen. 
Lid 2 
Uitbreiding van (huidige) woonboten tot de maximum toegestane maten is alleen mogelijk 
indien onder andere de planologische situatie en de ruimte op de ligplaats dit toelaten, er 
geen problemen ontstaan ten aanzien van de veiligheid en dit nautisch verantwoord is (dat 
wil zeggen: geen belemmering doorvaart e.d.). 
De voor woonschepen in deze nadere regeling genoemde maximum maten zijn 
overgenomen van de centrale stad. Voor de lengtemaat en de breedtemaat is onder lid 4 
een eventuele vrijstellingsmogelijkheid opgenomen. 
Voor woonvaartuigen geldt dat de breedte van dergelijke vaartuigen niet meer dan 5 meter 
zal bedragen. 
De voor woonarken in deze nadere regeling genoemde maximum maten zijn reeds geldend 
beleid voor woonboten sinds de vastlegging ervan in het bestemmingsplan Kadoelen
Oostzanerwerf (goedgekeurd bij Koni nklijk Besluit van 10 december 1991). 
Een voorbeeld van een vastgesteld bestemmingsplan, waarin andere maximum afmetingen 
zijn vastgelegd is het bestemmingsplan Nieuwendam-Zuid (goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten d.d. 16 april, 1991). 
In de Nota Woonschepenbeleid wordt overigens op blz. 13 e.v. reeds gewezen op de visie 
van de stadsdeelraad op de planologische aanvaardbaarheid en de geschiktheid van 
lig kavels. 
In bovengenoemde bestemmingsplannen vindt men ook een maximale 
vloeroppervlaktemaat terug. Onder het vanaf 1991 vigerende beleid werd - tenzij het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan anders bepaald - de maximale vloeroppervlaktemaat 
van 140 m 2 aangehouden. 
Het algemeen aanhouden van deze maximale oppervlaktemaat verdwijnt in deze nadere 
regeling ten aanzien van woonboten waarover niets in een bestemmingsplan geregeld 
wordt. 
Indien een bestemmingsplan vigeert, worden aanvragen om vergunning aan de in dat 
bestemmingsplan genoemde maten getoetst. Indien het bestemmingsplan niets regelt, zal 
aan de maatvoering uit de nadere regeling getoetst worden. 
Overigens bepaalt artikel 1.7 van de VHB dat een vergunning geweigerd kan worden in 
geval van strijd met een bestemmingsplan. 
Onder verbouwen wordt mede verstaan het opbouwen en aanbouwen. Ingevolge artikel 2.5 
lid 2 VHB is het verbod om te verbouwen zonder vergunning n.v.t. in het geval het 
verbouwen geen wijzigingen van de afmetingen of de uiterlijke staat tot gevolg heeft. 
Met betrekking tot de stelling dat "wonen op het water in principe gelijk gesteld wordt aan 
wonen op het land" valt hier nog op te merken dat men ook bij het oprichten van 
bebouwing op het land aan diverse regelgeving (bijvoorbeeld maximum hoogte/ diepte/ 
bebouwingspercentage) gebonden is. 
Het stellen van regels voor bebouwing is een normale zaak. Voor bebouwing op het land 
gebeurt dat al decennia; voor woonboten is dat nieuwer, echter niet minder nodig of 
onlogisch. Het karakter van wonen op het water is veranderd en veel permanenter 
geworden. 
Het gebruik van de wallenkant en de daar aanwezige bebouwing worden separaat 
gereguleerd door onder andere planologische, bouwrechtelijke en privaatrechtelijke 
regelingen. 
Lid 3 
De woonbotenlocaties zijn op nautische, welstandelijke en stedenbouwkundige gronden 
beoordeeld. Zie verder ook artikel 2.2 lid 3, 2.4 lid 3 en 2.5 lid 4 van de verordening. 
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Op de in lid 3 genoemde locaties, is een ontheffing tot een maximale hoogte van 6 meter 
mogelijk, omdat de boten niet direct tegenover woningen liggen en het zicht op het water 
niet onmogelijk maken. 
Deze opsomming is geen limitatieve opsomming omdat er in sommige bestemmingsplannen 
is bepaald dat op een aantal locaties mag worden afgeweken van de hoogte 2,5 meter. 
Lid 4 
Voor woonschepen (authentieke, varende schepen) bestaat de behoefte aan een 
mogelijkheid van vrijstelling door het Dagelijks Bestuur van de maximale lengte van 30 
meter en de maximale breedte van 5 meter, omdat sommige authentieke schepen breder 
en langer zijn gebouwd, dan de genoemde maximum maten. Daarom is één bepaalde 
locatie aangewezen, waar de vrijstelling verleend zou kunnen worden. Elementen die een 
rol hebben gespeeld bij het aanwijzen van deze locatie, betreffen stedenbouwkundige, 
welstandelijke, nautische elementen alsmede het karakter van de omgeving en het 
ruimtebeslag dat wordt gelegd. Het zicht op- en de beleving van het water vanaf de oever, 
maken de vrijstelling op deze locatie mogelijk. 
Zie verder ook artikel 2.2 lid 3, 2.4 lid 3 en 2.5 lid 4 van de verordening. 
Lid 5 
Bij het in acht nemen van de minimum afstand van 2 meter onderling wordt o.a. rekening 
gehouden met de brandveiligheid, het afmeren, het behoud van het zicht op het water, 
alsmede de privacy van de bewoners. 
Zie verder ook de belangen genoemd in de artikelen 2.2 lid 3, 2.4 lid 3 en 2.5 lid 4 van de 
VHB. 
Ook het overgangsrecht is hier van belang. 
De aangevraagde vergunning kan derhalve worden geweigerd in het belang van ordening 
van het gebruik van het water, de openbare orde, de veiligheid, het milieu en het 
stadsschoon. Tevens kunnen aan het innemen van een artikel 31 WWW l,igplaats 
voorwaarden worden verbonden ter bescherming van genoemde belangen. 
Zowel artikel 2.2 lid 3 als artikel 2.4 lid 3 als artikel 2.5 lid 4 van de VHB geven deze 
mogelijkheid. 
Op planologisch niet inpasbare plaatsen zal iedere vergroting bijvoorbeeld meer problemen 
leveren (denk aan de verplaatsing, naar planologisch inpasbare plaatsen, de hoogte van 
bruggen, eventuele milieuaspecten). 
Een voorwaarde, te stellen in het belang van ordening van het gebruik van het water en/ of 
het stadsschoon, kan dan zijn dat op ligplaatsen die niet expliciet als ligplaats zijn 
aangewezen in het vigerende bestemmingsplan, een ligplaatsvergunning iedere 3 jaar ter 
verlenging beoordeeld moet worden. Dit is ook tot nu toe geldend en gevolgd beleid. Voor 
plaatsen die wel in het bestemmingsplan zijn aangewezen als ligplaats zal voortaan een 
ligplaatsvergunning voor onbepaalde tijd worden afgegeven. 

Toelichting op artikel 3: 
Zie artikel 1.6 juncto. 2.3 lid 3, 2.4 lid 3 en 2.5 lid 4 van de VHB. 
De afstand van woonboten tot bruggen is van belang voor het behoud van het zicht op 
water en bruggen, in verband met de eventuele geluidsoverlast die het verkeer (dat over de 
brug rijdt) levert t.a.v. woonboten en in verband met nautische redenen (doorvaart, 
belemmering scheepsverkeer), veiligheid, doorzichten. 
Ook in verband met het onderhoud van bruggen, is de afstand van woonboten tot bruggen 
van belang. Met het oog op dit laatste doet zich de behoefte aan onderhavige bepaling 
voelen. De bruggen dienen vanaf het water bereikbaar te zijn. 
Ook ten aanzien van woonboten, welke ligplaats innemen op artikel 31 WWW ligplaatsen 
kan de voorwaarde worden opgelegd. 
Artikel 2.19 van de Verordening verbiedt het gebruik van bruggen voor andere doeleinden 
dan waarvoor zij zijn bestemd. 
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Toelichting op artikel 4: 
Ook in het geval van wonen op het land komt men ten aanzien van bebouwing 
overgangsbepalingen tegen in bestemmingsplannen. Onderhavige overgangsbepaling 
voorkomt dat een bestaande situatie plotseling moet worden beëindigd, doordat er een 
nieuwe regeling in werking treedt. 
Echter, op het moment dat er een wijziging in die situatie plaatsvindt, moet deze wel 
conform en met in achtneming van dit artikel zijn . 
Bij het gedeeltelijk veranderen I vernieuwen wordt gedoeld op het vernieuwen (opknappen) 
van een kleiner deel van de boot. Het gaat dan om het instandhouden van het bestaande. 
Onder deze gedeeltelijke vernieuwing valt niet de vervanging van woonboot x door 
woonboot y; het gaat dan om het vervangen door een nieuw geheel met een nieuwe 
verschijningsvorm. 
Woonboten welke in het verleden een vergunning verkregen en ten tijde van de 
inwerkingtreding van deze regeling niet voldoen aan de voorschriften, gesteld in deze 
regeling, zullen bij het scheppen van een nieuwe situatie (bijvoorbeeld vervangen) 
moeten voldoen aan deze voorschriften . Bij het veranderen van een bestaande situatie 
(bijvoorbeeld een kleine verbouwing in het kader van onderhoud) mag niet een grotere 
afwijking van deze voorschriften ontstaan. 
Indien vóór de inwerkingtreding bijvoorbeeld een verbouwing van een woonschip vergund 
zou zijn welke nu strijd met deze voorschriften oplevert, dan mag het betreffende 
verbouwde gedeelte gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd mits daardoor de 
afwijking van de voorschriften niet groter wordt dan die daarvoor was. 
Zou bijvoorbeeld vóór de inwerkingtreding van deze nadere regeling een verbouwing van 
een woonark tot 8 meter breed vergund zijn , dan kan bij het vernieuwen I veranderen van 
deze ark door vergunninghouder niet een woonark van 8,5 meter breed vergund worden. 
Wel mag de 8 meter - die dus in strijd is met de in deze voorschriften gestelde 7 meter -
dan gehandhaafd worden. 
Met betrekking tot het geheel teniet gaan van een boot ten gevolge van een calamiteit, 
geldt dat de boot geheel vern ieuwd mag worden mits de afwijking die er ten tijde van het 
tenietgaan bestond ten aanzien van deze voorschriften, niet worden vergroot. 
Voor woonboten, welke onderdeel uitmaken van het legale woonschepenbestand van 
Amsterdam Noord, maar welke nog nimmer enige vergunning hebben aangevraagd, geldt 
vanzelfsprekend dat zij ook onder onderhavige overgangsregeling vallen. 
Ten aanzien van de in artikel 2 lid 5 gestelde tussenafstand van 2 meter geldt deze zelfde 
overgangsbepaling. 
Indien een woonboot reeds nu vergund bijvoorbeeld slechts 1,5 meter van de naastliggende 
woonboot verwijderd ligt, mag bij gedeeltelijke vernieuwing/ verandering de afstand niet 
minder dan 1,5 meter worden. 
Bij het scheppen van een nieuwe situatie zal de 2 meter grens zoveel mogelijk dienen te 
worden geëffectueerd, met in acht name van de belangen, genoemd in de artikelen 2.2 lid 
3, 2.4 lid 3 en 2.5 lid 4 van de verordening. 
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BIJLAGE 3: REGENWATERAFVOER 
De afvoer van regenwater brengt wat problemen met zich mee aangezien 
de buitenmuur niet behangen mag worden met HWA's. De buitenmuur stelt 
namelijk een kademuur voor en een HWA aan een kademuur kun je een specifiek 
kenmerk noemen. Het isolatiepakket op het dak is 80-180mm dik. Het verschil 
van lOOmm is dus te gebruiken als afschotlaag waarmee een ruime zes meter 
overbrugbaar is. Door het gebruik van easydrain gootjes waar nodig kan met 
een kleiner hellingspercentage worden gewerkt vanwege de accuraatheid van 
de hellingshoek. 

Het water op het middengedeelte van de boulevard wordt als enige afgevoerd 
door het gebouw waarna het wordt weggepompt. Het water moet of, een hele 
lange afstand afleggen of over de kademuur getilt worden. Beide opties zijn 
onmogelijk mits de gevel gevrijwaard wil blijven van HWA's. 

Aan de Oostkant (boven) van de verhogingen wordt het water komend van de 
verhogingen met uitstekende afvoerpijpen over de kaderand getild en geloosd 
in een put die aangesloten is op de bestaande riolering. 

In de grote steiger bevindt zich per 5 bij 5 meter een cementlaag op afschot met 
in het midden een gat naar het water. De wet van communicerende vaten lost 
de rest op. 
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BIJLAGE 4: BESTAANDE VIERKANTE 
METERS OPPERVLAKTE PER FUNC
TIE EN DE VLOOT VAN DE HOOP 
Hieronder staat het aantal vierkante meters vermeldt van het huidige 
clubgebouw van de Hoop. Al deze vierkante meters worden teruggebouwd in 
het nieuwe ontwerp: 
Programma PVE 

Loods: 650m2 
Werkplaats: 165m2 
Fitness: 100m2 
Keuken: 55m2 
Nachtwaker: 38m2 
Gr. Societeit: 200m2 
KI. Societeit: 90m2 
Toiletten: 20m2 
Kleedkamers: 40m2 
Terras: 300m2 
TOTAAL excl. Terras 1358m2 

Om duidelijkheid te krijgen over de indeling en grootte van de loods staat 
hieronder de vlootvan de Hoop weergegeven. Ook de lengtesvan de verschillende 
roeiboten worden vermeldt waarmee de opslag ruimte berekend kan worden.: 

35 skiffs 8m 
15 dubbel twee lOm 
12 vieren 12m 
1 zes 
10 achten 
6 Cl 
6 C2 

3 C4 

1 Dl 
1 D2 

7x 7m 
42x 8m 
18x lOm 
12x 12m 
lx 14m 
lOx 17m 

TOTAAL 

14m 
17m 
7m 
8m 
lOm 
7m 
8m 

= 

= 

= 

= 

= 

49 
336 
180 
144 
14 
170 

893 (meter) 


