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Mijn naam is Nick van Harmelen, 27 jaar en woonachtig in Eindhoven. Mijn studiecarrière 

begon alweer zo’n 8 jaar geleden aan de Hogeschool Utrecht waar ik de HBO opleiding 

bouwkunde heb gevolgd. Na het afronden van deze studie heb ik bij een tweetal 

architectenbureaus gewerkt, waarna ik vervolgens de keuze heb gemaakt om verder 

te gaan studeren. De tijd is voorbij gevlogen en nu schrijf ik mijn voorwoord voor mijn 

thesis, onvoorstelbaar. Ik heb de studie met erg veel plezier doorlopen maar ben tegelijk 

ook blij dat het bijna klaar is. De laatste fase, het afstuderen, is zonder twijfel de meest 

intensieve en succesvolle periode van de masteropleiding geweest. Het atelier ‘Away From 

Home’ past erg goed bij mij. Dank aan de begeleiders, Martien Jansen en Ruurd Roorda, 

zij hebben het gehele jaar door geweldig geholpen met verschillende vraagstukken. 

Dankzij hun kritische houding en expertise zijn de begeleidingen altijd erg nuttig geweest. 

Ook wil ik Jos Bosman bedanken voor de beoordelingen en feedback tijdens de officiële 

momenten. De gezelligheid onder de studenten zal ik niet snel vergeten. Hiervoor wil ik 

met name Michiel Visser, Joep Durlinger en Ravand Suleiman bedanken. Dankzij hen, en 

natuurlijk ook de andere studenten, was het altijd gezellig. Juist als de druk het hoogst 

was, gebruikten we elkaars kennis en deelden ervaringen. Ik denk dat dit het belangrijkste 

is van werken binnen een atelier. Daarnaast wil ik uiteraard ook mijn ouders Bert en 

Marianne van Harmelen bedanken voor de jarenlange steun. 

Ik wens u veel leesplezier toe.

Nick van Harmelen

Eindhoven, Januari 2017
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8 This thesis is written for the graduation studio Away From Home, accompanied by Martien 

Jansen and Ruurd Roorda, is the result of the individual graduation of Nick van Harmelen. 

Preliminary to this result, research is done by the graduation studio to Hotels in general. 

Hereby the historical developments of hotels are taken into account. Due the historical 

overview, case studies and essays the core issues of the hotel are defined precisely. 

Assumptions made in this research are the starting point for the individual design

Away From Home – Hotel Y-Shore is the result of a Research Driven Design process at the 

University of Technology Eindhoven. The focus of the research is based on hotels, which 

offer a small space to sleep. In addition to the research of hotel architecture, an urbanistic 

research into the specific chosen location is done. In this case ‘’het Stenen Hoofd’’ in 

Amsterdam. The following research question is formulated:

‘’How can lodging in a minimum space, be the starting point of the design for a hotel, 

where comfort is not lost?’’

The location of the hotel offers the guests a phenomenal view. Situated between the 

Silodam and the Westerdokseiland the pier by its appearance, a landmark in itself. The 

dock was built in 1902 on the Southern IJ-bank. Due the bankruptcies in the 70’s and 80’s, 

of the last century, many factories on the banks of the IJ became vacant. Many of these 

buildings have been demolished in the course of time an areas are redeveloped into large 

scale apartment complexes. Including the new office of Shell and the Eye Filmmuseum 

were built on the banks. The growth of the population of Amsterdam led to a denser city. 

This led to a more compacted city area on the Southern banks of the IJ-river. Due the 

Westerdok, Amsterdam has become further isolated from the water. Amsterdam formerly 

a city connected with the IJ, is now in danger of losing the connection with the water. The 

‘’Stenen Hoofd’’ offers one of the few sightlines towards the IJ that has remain. This has 

been a major focus for the design. To give an answer to the new buildings that has been 

risen on the banks, a building is designed which match the forgotten industrial character of 

Amsterdam. 

The hotel offers overnight stay in a minimum hotel room, basically a bed. Guest sleep in 

single or double capsule. The hotels program relate as follows: The capsule is the basis of 

the private domain. The capsule is attached to a volume that is shared with twenty other 

guest, the primary functions are located in this space. Such as washing, grooming, eating 

and drinking, these volumes are connected to the public areas of the hotel. Here are the 

secondary facilities such as the lobby, restaurant, offices, laundry etc. These public spaces 

are connected to the public space. The roof that can be used for recreational purposes 

and the ground levels where festivals are celebrated but also the ability to swim or simply 

to go for a walk. The building is due the public function an enrichment for the city of 

Amsterdam. 

Abstract



9Deze thesis bijbehorend aan het atelier Away From Home, begeleid door Martien Jansen 

en Ruurd Roorda, verschaft het individuele afstudeerproject van Nick van Harmelen. 

Voorafgaand aan deze ontwerpopgave is door het gehele afstudeeratelier onderzoek 

gedaan naar hotels. Hierbij zijn de typologische ontwikkelingen van het hotel onderzocht. 

Door het historisch overzicht, case studies en individuele essays zijn kernpunten van het 

hotel nauwkeurig beschreven. De uitgangspunten van het vooronderzoek zijn de bakermat 

geweest voor deze thesis. 

Away From Home - Hotel Y-Shore is het resultaat van een Research Driven Design traject 

aan de Technische Universiteit Eindhoven. Door ontwerpen te onderzoeken, is kennis 

opgedaan betreft hotelarchitectuur, en dan voornamelijk hotels die zich richten op slapen 

in de kleinere ruimtes. Naast het onderzoek naar hotelarchitectuur is stedenbouwkundig 

onderzoek verricht naar de specifiek gekozen locatie, het Stenen Hoofd in Amsterdam. Als 

overkoepeld thema is de volgende vraag gesteld:

‘’Hoe kan het verblijf in een minimale ruimte het uitgangspunt zijn voor het ontwerp van 

een hotel, waarbij het comfort niet verloren gaat?’’

De ligging van het hotel biedt de hotelgasten een fenomenaal uitzicht. Gelegen tussen 

de Silodam en het Westerdokseiland is de pier door zijn verschijningsvorm een landmark 

op zich. De pier is in 1902 gebouwd aan de Zuidelijke IJ-oever. Door faillissementen in de 

jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw zijn veel loodsen en fabrieken aan de IJ-oevers leeg 

komen te staan. Veel van deze gebouwen zijn in de loop der tijd gesloopt en gebieden zijn 

herontwikkeld tot grootschalige appartementcomplexen, ook het nieuwe kantoor van Shell 

en het Eye Filmmuseum verrezen aan de oevers. Door de bevolkingsgroei van Amsterdam 

zijn ook de Zuidelijke IJ-oevers verdicht. Door de komst van het Westerdok is Amsterdam 

verder afgesloten geraakt van het IJ. Waar Amsterdam voorheen een stad aan het IJ was, 

dreigt de stad nu de connectie met het water te verliezen. Het Stenen Hoofd biedt een van 

de weinige doorzichten die bewaard zijn gebleven. Dit is een belangrijk speerpunt voor 

het ontwerp geweest. Om een antwoord te geven op de truttigheid van de bebouwing van 

de afgelopen decennia, is er een gebouw ontworpen dat past bij het vergeten industriële 

karakter van Amsterdam. 

Het hotel biedt overnachtingen aan waarbij de hotelkamer tot het minimum beperkt is, 

namelijk het bed. De gasten slapen in één- of tweepersoonscapsules. Het programma van 

het hotel verhoudt zich als volgt: de capsule is de basis van het privédomein, hier slaapt 

men. De capsule is geschakeld aan een volume dat wordt gedeeld met twintig gasten. 

In deze ruimte bevinden zich de primaire functies; wassen, toiletteren, eten en drinken. 

Deze volumes zijn geschakeld aan de publieke ruimtes van het hotel. Hier bevinden zich 

de secundaire voorzieningen zoals de lobby, het restaurant, werkplekken, wasserette 

enz. Deze publieke ruimtes zijn verbonden met de openbare ruimte; het dak dat door 

de gehele wijk gebruikt kan worden voor recreatieve doeleinden en het maaiveld waar 

festivals gehouden kunnen worden, maar waar ook de mogelijkheid is om te zwemmen 

of simpelweg de hond uit te laten. Door de openbare functies van het gebouw en het 

behouden van de zichtlijnen is het gebouw een verrijking voor Amsterdam. 

Samenvatting





11Het afstudeertraject voor de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de 

Technische Universiteit Eindhoven bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste het collectief 

onderzoek met het gehele afstudeeratelier, waarbij de typologische ontwikkelingen 

van het hotel onderzocht zijn. Ten tweede de individuele ontwerpopgave, welke een 

voortzetting is op de uitkomsten van het onderzoek.

Voor het afstudeeratelier Away from Home is het de opdracht ‘’het ontwerpen van een 

hotel’’, in de breedste zin van het woord. Dit houdt in dat ieder type hotel ontworpen 

kan worden. Het resultaat van de ontwerpopgave is een ‘Research Driven Design’ (een 

ontwerp door onderzoek gedreven). In het onderzoek en ontwerp worden de volgende 

punten uitgelicht: geschiedenis van Amsterdam, stedenbouw en landschap, referenties, 

architectuur, constructie, bouwfysica, materialisatie en visualisaties. Het volledige ontwerp 

wordt van grof naar fijn behandeld. Tekeningen diagrammen en visualisaties worden 

tekstueel ondersteund.

Methodologie
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Collectief vooronderzoek

De hotelindustrie is een onmisbaar element in onze maatschappij. We wijken massaal uit 

naar deze etablissementen voor verschillende doeleinden. Sommigen spenderen hun vrije 

dagen in groots opgezette resorts, anderen zoeken alleen onderdak om zo snel mogelijk 

hun weg weer te kunnen vervolgen. Deze verschillende wensen worden begroet met een 

grote diversiteit aan hoteltypologieën. 

In de afgelopen eeuwen is het aantal hotels explosief gestegen en heeft het hoteltype een 

grote verandering ondergaan. Een toegenomen bevolkingsaantal, nieuwe technologieën 

en een groeiende welvaart waren hiervoor een katalysator. In drie zogenaamde “hotel-

booms” is het aantal hotels en hoteltypes vermenigvuldigd en maakte de hotelsector 

een gouden eeuw mee. Vandaag bestaat er een grote diversiteit aan hoteltypes. Dit 

onderzoek probeert niet alleen inzicht te krijgen in het ontstaan van deze types, maar ook 

in welke invloed architectuur heeft op de werking en het karakter van een hotel. In een 

historisch overzicht wordt beschreven hoe het hotel in de klassieke tijd is ontstaan en door 

de eeuwen heen is uitgegroeid tot het hotel dat we nu kennen. 

Vervolgens komt een achttal hotels aan bod in een uitgebreide analyse. Deze analyses 

brengen onder andere het ontstaan, ontwerp en concept van het desbetreffende hotel 

naar voren en voorzien zo in een gemeenschappelijke basis voor de hierna volgende 

individuele ontwerpopdracht. De acht hotels die in dit boek worden geanalyseerd zijn: 

Jeugdherberg Pulcinella te Antwerpen, Vincent van Duysen Architects; Altes Hospiz op 

de Gotthardpass, Miller & Miranta; The Hotel te Luzern, Ateliers Jean Nouvel, Lanserhof 

Tegernsee te Marienstein, Ingenhoven Architects; New Monta Rosa Hut te Zermat, Bearth 

& Deplazes; Le Saint-James te Bouliac, Ateliers Jean Nouvel; Les Thermes Hotel te Dax, 

Ateliers Jean Nouvel en Habitat Sky te Barcelona, Dominique Perrault. 

Voor het onderzoek zijn hotels uitgekozen die in hoge mate van elkaar verschillen. Zo is 

Lanserhof Tegernsee luxueus opgezet en voorzien van alle gemakken. Het Altes Hospiz is 

daarentegen zeer sober vormgegeven. Toch doet dit hotel niet onder voor het Lanserhof. 

De facetten die de kwaliteit van een hotel bepalen worden in de analyse behandeld. 

Wat typerend is voor de architectuur van het hotel wordt besproken in een gezamenlijke 

conclusie. Het boek wordt afgesloten met dertien individuele essays die ieder een aspect 

van het hotel behandelen. In deze essays wordt een standpunt ingenomen dat kan dienen 

als ontwerpuitgangspunt voor de ontwerpopdracht.



13Jeugdherberg Pulcinella 

Antwerpen, België, 2011

Vincent van Duysen

 

Altes Hospiz 

Gotthard, Zwitserland, 2010

Miller & Maranta

The Hotel 

Luzern, Zwitserland, 2000 

Jean Nouvel 

 

Lanserhof Tegernsee 

Marienstein, Duitsland, 2014 

Christoph Ingenhoven

 

New Monte Rosa Hut 

Zermatt, Zwitserland, 2009 

Bearth & Deplazes 

 

Le Saint-James 

Bouliac, Frankrijk, 1989 

Jean Nouvel 

 

Les Thermes Hotel 

Dax, Frankrijk, 1992

Jean Nouvel 

 

Habitat Sky 

Barcelona, Spanje, 2008 

Dominique Perrault

[1]

[2]

[3]

 

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
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[9] Vincent van Duysen

Jeugdherberg Pulcinella Antwerpen

De jeugdherberg Pulcinella te Antwerpen, 

ontworpen door Vincent van Duysen, is 

onderzocht daar Ravand Suleiman en 

Nick van Harmelen. De uitkomsten van 

dit onderzoek zullen daarom kort worden 

toegelicht in dit afstudeerverslag.

Vincent van Duysen is in 1962 geboren in 

Lokeren, België. Hij is in 1990 zijn eigen 

ontwerpstudio in Antwerpen begonnen. 

Vanaf het begin van zijn carrière is er 

grote aandacht voor het interieur van 

residentiële projecten. Interieur en 

architectuur zijn twee factoren die in 

zijn werk totaalarchitectuur vormen. 

Van Duysen is consequent bezig met 

het minimaliseren van de ruimte tot zijn 

basisvorm. Dit wordt toegepast met 

subtiele overgangen tussen interieur 

en architectuur in combinatie met een 

ruimtelijke ontwerpmethodiek. Hierbij 

is de essentie van de ruimte en de 

menselijke beleving belangrijk in zijn 

werk. Van Duysen gebruikt voornamelijk 

pure en tastbare materialen wat 

resulteert in een zuiver en tijdloos werk. 

Door het bestuderen van zijn werk is het 

duidelijk dat hij streeft naar minimalisme, 

dat wordt doorgezet tot in de kleinste 

details. Een allesomvattende aanpak, met 

respect voor context en traditie, waarbij 

de zintuigelijke en fysieke belevenis van 

Herberg Pulcinella in Antwerpen waarbij 

de context, materiaalgebruik en interieur 

elkaar versterken en een relatie aangaan 

tot in de details. Vincent gelooft dat de 

aandacht voor het detail essentieel is 

en dat de kleinste onderdelen dezelfde 

kracht en intensiteit moeten bezitten als 

het gehele ontwerp. Veel residentiële 

projecten van Van Duysen zijn volgens 

deze filosofie vormgegeven en gebouwd. 

De historische ontwikkeling van de 

projectlocatie is een belangrijke factor 

binnen het ontwerpproces. Hierbij is de 

relatie van het gebouw met de context 

een belangrijk startpunt. Vervolgens 

wordt er ingezoomd en is de expressie 

van het gebouw ten opzichte van de 

omgeving een tweede factor die uitvoerig 

wordt doorgezet tot in het interieur. 

De uitstraling van het gebouw en de 

materiaalkeuze dragen allemaal bij voor 

het versterken van het architectonische 

concept van het gebouw. Tot slot zijn de 

details van het gebouw in samenhang 

met het programma en materiaalkeuze 

die, resulteren in een tijdloos gebouw.

Dankzij het Toerisme van Vlaanderen 

is de jeugdherberg Pulcinella tot stand 

gekomen. De keuze van Vincent van 

Duysen om niet de gehele kavel te 

gebruiken, maar de helft grenzend 

aan het bestaande bouwblok is een 

gouden vondst gebleken. Het nieuwe 

Bogaardeplein zorgt voor ruimte en licht 

in de woonwijk. Hier speelt het gebouw 

handig op in met afwisselende grote 

open vensters die gelijk liggen met de 

gevel, en de verdiepte vensters die 

privacy bieden in de kamers. Hierdoor 

is er een duidelijk onderscheid gemaakt 

tussen publieke en openbare ruimtes, 

waarbij de publieke ruimtes de dialoog 

aangaan met de omgeving. De strak 

ritmische gevel van het gebouw is hierbij 

beeldbepalend. De massa van de gevel 

met de forse natuursteenelementen 

en de hoge vensters sluiten aan bij 
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[10] Jeugdherberg Pulcinella

[11] Jeugdherberg Pulcinella interieur

de negentiende-eeuwse bebouwing 

in de omgeving. De gevels grenzend 

aan het binnenhof van het gebouw zijn 

gepleisterd, dit resulteert in een gevel die 

rust uitstraalt. Hier kan door de gasten, 

na een dag druk in de weer te zijn 

geweest, worden ontspannen. Hiervoor is 

tevens ruimte op het dakterras, wat een 

prachtig uitzicht over de stad Antwerpen 

biedt. Het interieur van het gebouw is 

op dezelfde minimalistische en strakke 

wijze ontworpen als het exterieur. Door 

de kernachtige plekken zoals de bar 

en leeshoek waar transparantie een 

belangrijk uitgangspunt is geweest, wordt 

een levendig interieur tot stand gebracht. 

Het kleurenpallet van zwart, grijs en wit 

zorgt voor een rustig ogende architectuur, 

waar de toeristen aanvulling aan geven. 

Het strakke en strenge karakter van 

de jeugdherberg sluit op het eerste 

gezicht niet aan bij het profiel van een 

traditionele jeugdherberg. Maar voldoet 

het stereotype jeugdherberg nog wel aan 

de eisen van de moderne reiziger? De 

moderne reiziger wil immers niet meer 

op grote gemeenschappelijke slaapzalen 

verblijven, waarbij in de ochtend een 

half uur gewacht moet worden op een 

douchebeurt. Nee, de moderne reiziger 

verwacht een zekere mate van luxe op 

een centrale plek in de stad voor een 

zacht prijsje. De jeugdherberg Pulcinella 

biedt deze luxe op een hotspot in 

Antwerpen. De twee- vier- of zespersoons 

kamers, met elk hun eigen sanitaire 

voorzieningen, geven antwoord op 

deze vraag naar luxe. Bovendien zijn 

de ontspanningsruimtes uitnodigend en 

is er, uiteraard, overal WIFI aanwezig.

Jeugdherberg Pulcinella beantwoordt 

aan de vraag van de moderne reiziger. 

Er is een gebouw gecreëerd waar menig 

jeugdherberg een voorbeeld aan kan 

nemen.



16

[12] Spreiding hotels

Introductie

Door het verrichte vooronderzoek is het 

volgende collectieve statement gevormd:

‘‘ Het onderbrengen van de gast zal altijd 

het doel van een hotel blijven, door de 

grote diversiteit aan hoteltypologieën 

verschilt de wijze waarop dit gebeurt. 

Door de verscheidene facetten die het 

hotel kent, wordt de gast een ‘totaal 

ervaring’ aangeboden. Zo zijn een aantal 

tendensen merkbaar: De vergrote rol van 

de badkamer, een groot aanbod aan 

voorzieningen en de bijzondere thematiek 

welke de verscheidenheid van het 

hotelwezen kenmerken. Door bijvoorbeeld 

een kleinschalig hotel aan te bieden, kan 

een gast zich uniek voelen wat het gevoel 

van ‘thuis zijn’ kan oproepen. Tevens 

speelt het hotel vaak in op de directe 

omgeving. Het hotel betrekt in sommige 

gevallen de omgeving in het ontwerp en 

kan hier ook het karakter en thematiek 

aan ontlenen. Deze factoren komen tot 

uiting in de architectuur van het hotel. 

Dit bepaalt hoe het hotel door de gast 

ervaren wordt en draagt daardoor bij 

aan het succes van het hotel.’’

Samen met het individuele essay en het 

collectief Programma van Eisen vormt 

het collectief statement de basis voor het 

individuele onderzoek en het uiteindelijk 

ontwerp.

Fascinatie 

Zelf ben ik als ‘’wereldreiziger’’ al op 

de nodige plekken op deze aardbol 

geweest. Waarbij het vaak het doel 

is om zoveel mogelijk te zien en zo 

weinig mogelijk geld uit te geven. 

Hierbij probeer ik vooral te besparen 

op het vervoer en de accommodatie. 

Tegenwoordig is er een overvloed aan 

goedkope manieren om van A naar 

B te gaan, zoals Ryanair, Flixbus en 

platformen waardoor met elkaar mee 

gereden kan worden. Het vinden van 

een voordelige en prettige slaapplaats 

is soms lastiger. Dit resulteert vaak in 

een plek op driehoog ergens achteraf 

en je vervolgens veel geld kwijt bent 

aan metro’s en taxi’s waar je in eerste 

instantie geen rekening mee hebt 

gehouden. Het alternatief is slapen in 

een hostel, dit type hotel kun je in het 

centrum van iedere grote stad vinden. 

Je slaapt dan met onbekende mensen in 

dezelfde kamer en je deelt de sanitaire 

voorzieningen. Persoonlijk verblijf ik liever 

in een kleine kamer waar ik mijn eigen 

privé domein heb, waarbij alleen de 

kernbehoeftes zoals slapen en douchen 

worden gefaciliteerd. 

Relevantie 

Grote steden kennen verschillende 

type hotels, allen met hun eigen type 

gasten. Deze gasten kunnen puur voor 

hun plezier in het hotel verblijven. Maar 

ook uit noodzaak, zoals een zakenreis, 

overwerk of de laatste trein missen na het 

uitgaan. Dit type gast wil graag binnen 

het bereik van het openbaar vervoer in 

het centrum van de stad overnachten. 

Uiteraard is dit voorhanden, maar gaat 

vaak gepaard met hoge tarieven of 

gedeelde kamers. Wat is er nodig voor 

een prettig verblijf in een hotel? Is dat 

eigenlijk niet meer dan een comfortabele 

slaapplek, douche, internet en centrale 

ligging? En dat voor een schappelijke 

prijs? Er zijn over de hele wereld tal van 

voorbeelden te noemen waar men in een 

klein vertrek verblijft. Zo zijn in Japan de 

zogenaamde capsulehotels en is er in 

Rusland een Sleepbox welke vaak in een 

openbare ruimte wordt geplaatst. Ook 

de in het vooronderzoek behandelde 

Jeugdherberg van Vincent van Duysen 

kan dienen als referentie naar een 

minimale slaapplek. 

Locatie 

In Nederland is Amsterdam de plek bij 

uitstek waar allerlei verschillende type 

gasten bij elkaar komen. De behoefte 

om goedkoop en comfortabel te 

overnachten is groot. Het hotel moet 

centraal gelegen zijn en zich dicht in 

de buurt van het openbaar vervoer 

bevinden. Het stationsgebied rondom 

station Amsterdam Centraal leent zich 

€

€
€
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[13] Overnachten op het station

uitermate goed voor dit type hotel. 

Problematisch is echter de grote dichtheid 

van de bebouwing in dit gebied. Hierdoor 

is het niet mogelijk om zeer dicht bij 

het station te bouwen. Echter biedt het 

Stenen Hoofd in Amsterdam de perfecte 

locatie voor een hotel. Het Stenen Hoofd 

is een oude havendok dat er als sinds 

jaar en dag verlaten bij ligt. De pier biedt  

een geweldige openbare ruimte voor de 

wijk om van de open ruimte te kunnen 

genieten. 

Uitgangspunten 

Uit het gezamenlijk onderzoek en mijn 

persoonlijke fascinatie zijn een aantal 

ontwerpuitgangspunten te destilleren. 

Ten eerste dient het hotel op het 

‘Stenen Hoofd’ de dialoog aan te 

gaan met de omgeving. Op de locatie 

zijn de verschillende perioden van de 

geschiedenis van Amsterdam zichtbaar. 

Het gebouw dient hierop in te spelen. 

Vervolgens dient er duidelijke strategie 

te worden geformuleerd met betrekking 

tot de programmatische opbouw van 

het hotel. Welke delen van het gebouw 

zijn openbaar en welke zijn privé en hoe 

kunnen de ruimtes zo geschakeld worden 

dat er een efficiënt gebouw wordt 

gerealiseerd, dat tevens geborgenheid 

kan bieden. Hierbij spelen structuur en de 

in te zetten technieken een sleutelrol.  

Doelstelling 

De doelstelling is om een efficiënt en 

comfortabel hotel te maken, waarbij 

het slapen in een minimale ruimte het 

ultieme streven is. Deze ruimte dient 

comfortabel aan te voelen en dient 

innovatief te zijn. Het gebouw zal 

een aanwinst voor Amsterdam zijn en 

misschien wel een landmark voor de 

stad worden. De doelgroep zal variëren, 

doordeweeks zullen vooral overwerkers 

en zakenreizigers in het hotel verblijven, 

in het weekend zullen het vooral toeristen 

en mensen zijn die in de stad komen om 

uit te gaan. Het is daarom van belang om 

op deze doelgroepen in te spelen.
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Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag is een leidend onderdeel van het ontwerp. Deze vraag is in de 

beginfase van het ontwerptraject opgesteld en heeft als rode draad gediend tijdens het  

gehele project. De onderzoeksvraag is gericht op het thema ‘’verblijven in de minimale 

ruimte’’. De hoofdvraag luidt als volgt:

Hoe kan het verblijf in een minimale ruimte het uitgangspunt zijn voor het ontwerp van een 

hotel, waarbij het comfort niet verloren gaat?

 Om deze vraag te beantwoorden zijn er een aantal deelvragen opgesteld. 

-Wat is de historische betekenis van de locatie en wat zijn de stedenbouwkundige 

consequenties voor het ontwerp zodat het de dialoog aangaat met zijn omgeving?

-Hoe gaan andere type hotels om met slapen in een kleine/gedeelde ruimte?

-Hoe kan er een optimale programmatische structuur worden gerealiseerd waarbij 

openbare en private ruimtes zo worden geschakeld dat er een efficiënt gebouw ontstaat 

dat tevens geborgenheid verzorgd.
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[14] Hoofdvraag
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[18] De Zeven Provinciën

[19] Noordzeekanaal

[17] De Oude Kerk

Amsterdam is de hoofdstad en de 

grootste gemeente van Nederland. De 

stad ligt in de provincie Noord-Holland 

aan het IJ en de monding van de Amstel. 

De gemeente Amsterdam telt circa 

800.000 inwoners en heeft de grootste 

diversiteit aan inwoners ter wereld. 

Vele toeristen over de gehele wereld 

bezoeken de stad vanwege de unieke 

cultuur. Amsterdam heeft een belangrijke 

rol gespeeld in de wereldgeschiedenis. 

Dit is voor een groot deel te danken aan 

de topografische ligging van de stad. 

Grote rivieren mondden uit in de zee 

waardoor het land een knooppunt van 

het handelsverkeer werd. Amsterdam 

neemt al sinds de tweede helft van de 

zestiende eeuw een belagrijke positie in 

Nederland in. Gelegen in de machtige 

provincie Noord-Holland ontwikkelde de 

stad zich tot een knooppunt van handels- 

en politieke lijnen. 

Amsterdam verschijnt voor het eerst in 

de geschreven geschiedenis in 1275, 

wanneer graaf Floris V de mensen die 

aan de Amstel wonen doorgang wil 

verlenen. Dit zogenoemde tolprivilege 

was een zet in een jarenlange strijd om 

de macht van het gebied. Het Amstelland 

behoorde namelijk tot het bisschopdom 

van Utrecht. Rond 1300 werd de eerste 

kerk gebouwd, dit vormt tegenwoordig 

de kern van de Oude kerk. Rondom de 

Amsteloever werden dijken gebouwd 

en in de rivier werd een dam gelegd. 

Dit is de hedendaagse dam aan het 

Damrak. Rond het jaar 1300 kreeg de 

stad stadsrechten van de bisschop van 

Utrecht. Vanwege de familiebanden 

tussen de bisschop van Utrecht en Willem 

III ging de stad in 1317 definitief over 

in Hollandse handen. De Amsterdamse 

economie dreef vooral op bier en haring. 

In 1323 verwierf de stad het alleenrecht 

op bier uit Hamburg. Tevens zorgden een 

aantal innovaties in de visserij voor een 

belangrijke handelsmonopolie. Door de 

economische bloei groeide Amsterdam 

uit tot de grootste stad van Holland. 

In 1580 bedroeg het aantal inwoners 

circa 30.000. Het IJ was in die tijd nog 

een zeearm met daarin een haven 

die in verbinding lag met het Damrak. 

Aan het eind van de 16e eeuw werden 

de eerste handelstochten naar Indië 

vanuit Amsterdam ondernomen. Deze 

waren een enorm succes en leidden 

uiteindelijk tot de Gouden Eeuw. In de 

zeventiende eeuw realiseerde Amsterdam 

twee grootschalige uitbreidingen. De 

beroemde grachtengordel en de Jordaan 

maakten hier deel van uit. Ook verrezen 

er verschillende nieuwe kerken zoals de 

Zuiderkerk, Noorderkerk en Westerkerk. 

Ook is het stadhuis in die tijd gebouwd. 

Aan het eind van de zeventiende eeuw 

was de geweldige bloei die de stad 

kende voorbij. Amsterdam verloor zijn 

positie als grootse hub van Europa en 

bevolkingsgroepen raakten verder van 

elkaar verwijderd. De regentenfamilies 

verrijkten zich ten kosten van de minder 

welgestelden. De burgerij raakte 

geïnspireerd door de moderne ideeën 

uit Frankrijk en Engeland. In deze landen 

kende de burgerij meer macht en 

invloed. De burgers zagen in de Oranjes 

hun natuurlijke bondgenoten tegen 

de regenten. In 1774 slaagden zij erin 

om Prins Willem IV een vorstenstatus te 

geven. Dit leidde later tot de beëdiging 

van Willem I als koning. 

Langzaam kreeg de nieuwe tijd van 

stoom en ijzer grip op Amsterdam. De 

industrialisatie gaf de stad een nieuwe 

economische impuls. Om de haven 

van Amsterdam beter te bedienen, 

groef men het Noordzeekanaal naar 

Den Helder, dat in 1876 in gebruik 

Amsterdam

[16] Amsterdam



24 woningtekort. Om de toenemende vraag 

naar hoogwaardige woningen te kunnen 

opvangen dienen er zo’n 100.000 nieuwe 

woningen gebouwd te worden. In de 

jaren ’90 werd er een begin gemaakt 

met deze uitbreiding. Het havengebied in 

Amsterdam Oost dat door economische 

redenen zijn functie verliest, wordt 

omgetoverd tot woonbuurt, dit is de wijk 

Zeeburg. 

De afgelopen 25 jaar is Amsterdam 

de negatieve spiraal van economische 

achteruitgang en bevolkingsafname 

te boven gekomen en de stad floreert 

weer als nooit te voren. De stad is het 

onbetwiste middelpunt van het land. En 

als je de echte Amsterdammers moet 

geloven zelfs van de wereld. 

werd genomen. De welvaart kwam 

hiermee nog niet direct terug. Er was 

grote armoede onder de bevolking. De 

echte ommekeer kwam pas na 1870. 

De opening van het Suezkanaal en de 

Duitse Eenheid gaven de stad nieuwe 

impulsen. De handel met Oost-Indië werd 

geliberaliseerd en in dezelfde periode 

kwam de eerste lading ruwe diamant 

uit Zuid-Afrika in Amsterdam aan. Dit 

trok de stad definitief uit het slop. Door 

de opening van het centraal station in 

1889 kwam een goede treinverbinding 

tot stand. Amsterdam deed mee met 

de grootse Europese bouwstijl die werd 

gekenmerkt door musea, theaters, hotels 

en warenhuizen. Na 1870 ontstond de 

krans van nieuwe volkshuisvesting buiten 

de grachtengordel. Bij de bouw stond 

het algemeen belang niet voorop. Het 

ging vooral om het bouwen van huizen, 

veel huizen. De stad kende immers een 

immense groei. 

De woningwet van 1901 moest een 

eind maken aan de miserabele 

woonomstandigheden van veel mensen. 

Het werd bijvoorbeeld mogelijk om zeer 

slechte woningen te onteigenen en te 

slopen. De wet stelde ook minimum eisen 

waaraan een woning diende te voldoen. 

Door subsidieregelingen ontstonden veel 

woningbouwverenigingen in Amsterdam 

die een grote rol speelden binnen het 

huisvestingsbeleid. Ook werden er 

nieuwe stadsdelen gebouwd en het 

vliegveld Schiphol werd aan de zuidwest 

kant van de stad opgericht. In de jaren 

‘30 teisterde een hoge werkloosheid 

de arbeidersbevolking. De Tweede 

Wereldoorlog veroorzaakte weinig 

materiele schade aan Amsterdam, 

maar de hongerwinter en de vervolging 

van Joden eisten vele levens. Hierdoor 

verloor Amsterdam tien procent van 

zijn populatie. Na de oorlog stond de 

stad voor de taak om de twee grootste 

inkomstenbronnen te herstellen: de 

haven en Schiphol. De achterstand in de 

woningbouw moest worden gereduceerd 

en de stad moest zich aanpassen aan 

het moderne verkeer. Schiphol groeide 

snel en in 1993 stond het nummer vijf 

op de ranglijst van Europa’s grootste 

luchthavens. Door de dekolonisatie van 

Indonesië verloor Amsterdam zijn functie 

als stapelmarkt van tropische producten 

en ging over op het doorvoeren van 

producten als graan en Japanse auto’s. 

Na een periode van rivaliteit met de 

haven van Rotterdam bleef de haven van 

Amsterdam een middelgrote haven die 

gespecialiseerde diensten aanbiedt. 

Bij de stadsvernieuwing rond 1970 

stonden twee visies lijnrecht tegenover 

elkaar: de stad als productiecentrum en 

de stad om in te wonen. In 1978 werd 

er gekozen voor het laatste. Amsterdam 

is een stad voor zijn inwoners. Hierom 

ontwikkelde het bestuur de ‘compacte 

stad’. Er werden nog meer terreinen 

gezocht waar gewoond kon worden. 

In 1984 begon het aantal inwoners 

weer toe te nemen. De jaren ’80 en ’90 

staan in het teken van stadsvernieuwing 

en het herstel van de Amsterdamse 

economie. De oude stad behoudt zijn 

woonfunctie maar ook het bedrijfsleven 

krijgt volop ontwikkelingsmogelijkheden. 

De Amsterdamse haven en de luchthaven 

Schiphol verschaffen de stad opnieuw 

een centrale rol als aanjager van de 

economie. Ook krijgt de economie 

nieuwe impulsen door de ontwikkeling op 

het gebied van de Zuid-As. Dit gebied 

dient de stedelijke economie van de 

éénentwintigste eeuw van impulsen te 

voorzien. Van de totale beroepsbevolking 

van ruim 400.000 personen werkt 

maar liefst 10% in de informatiesector. 

Amsterdam kent in deze tijd al een 
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[21 ] Amsterdam Sail 2015

[20] Industriële revolutie
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IJ-oevers

1866 door de gemeente Amsterdam 

al als olieopslag aangewezen. In 

1905 werd de Dordtsche Petroleum 

Maatschappij opgericht en werd in 1911 

overgenomen door de Koninklijke Shell. 

Het bedrijf nam in de loop der jaren 22 

hectare aan grond in bezit. Dit gebied 

werd voornamelijk voor laboratoria 

gebruikt. In 2009 verhuist Shell het 

hoofdkantoor definitief waardoor er 

een eind komt aan de bijna honderd 

jaar durende geschiedenis van Shell in 

Amsterdam Noord. Het westelijk deel 

van de Noordelijke IJ-oever is lange tijd 

ongebruikt gebleven. Het meest oostelijke 

deel werd in 1918 al in gebruik genomen 

door de Nederlandse Scheepsbouw 

Maatschappij (NSM). Kort hierna vestigde 

ook de Nederlandse Dok Maatschappij 

(NDM) zich op het westelijke gelegen 

terrein. Na 1945 voegden beide werven 

zich samen tot de Nederlandse Dok- en 

Scheepsbouw Maatschappij (NDSM). De 

oorspronkelijke kern van de NDSM-werf 

is uniek en een waardevol element in 

de stedenbouwkundige geschiedenis 

van Nederland in het algemeen en 

Amsterdam in het bijzonder. 

Vandaag de dag kan men de oevers 

duiden als een postindustrieel gebied. 

Dit betekent dat de industrie het gebied 

verlaten heeft of failliet is gegaan. 

Letterlijk vertaald, de na-industrie. Het 

oorspronkelijke industriële gebied is 

ontstaan doordat tijdens de opkomst 

van de industrie veel bedrijven zich 

hebben gevestigd aan de randen van 

het IJ, zodat goederen eenvoudig 

per schip geladen en gelost konden 

worden. De bedrijven die zich op deze 

terreinen vestigden, beschikten vaak 

over een groot gebied aan eigen grond 

waardoor zij voor hun werknemers 

huisvesting konden realiseren. Door de 

bouw van woonblokken, fabrieken en 

bedrijventerreinen ontstond een rationeel 

grid van infrastructuur. Van oorsprong zijn 

de industriële gebieden buiten de stad 

gesitueerd, maar door de welvaart van 

De IJ-oevers van Amsterdam zijn onder 

te verdelen in de Noordelijke en de 

Zuidelijke IJ-oevers. Hierbij grenzen de 

Noordelijke IJ-oevers aan Amsterdam 

Noord en de Zuidelijke IJ-oevers aan de 

centrumzijde van de stad. De oevers zijn 

sinds de aanleg van het Noordzeekanaal 

in het laatste kwart van de negentiende 

eeuw voornamelijk in gebruik als haven- 

en industrieterrein.

De IJ-oevers zijn rond 1850 ontstaan 

toen er een deel ondiep water 

van het IJ ingepolderd werd, de 

Buiksloterhampolder. In 1875 werd ook 

de Noorder-IJpolder opgeleverd. Deze 

polders waren in eerste instantie in 

gebruik genomen als landbouwgrond. 

Vanaf het moment dat Amsterdam na 

1900 uitbreidde naar de andere kant 

van het IJ werden de polders voor een 

groot deel gebruikt als fabrieksterrein. 

De overige grond werd gebruikt voor 

arbeiderswijken. De zuidoostelijke 

hoek van het industrieterrein werd in 

[22] Zichtlijnen naar het IJ
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[23] Westhaven met transporteurs

[24] NDSM-werf

[25] Valtifest 2016 op de NDSM

de industrie zijn deze gebieden verweven 

met elkaar. Doordat veel bedrijven in 

de jaren ’70 en ‘80 hun productielijnen 

verhuisden naar lagelonenlanden, 

kwam er een economische verschuiving 

tot stand. Met de daling van het 

aantal banen in de industriële 

sector en de stijging van het aantal 

banen in de dienstensector kwam de 

diensteneconomie tot stand. Momenteel 

is de helft van de ondernemingen terug te 

vinden in de dienstensector. 

Met de opheffing of verhuizing naar 

elders zijn veel van de industriële panden 

leeg komen te staan. Na een periode van 

leegstand worden sommige gebouwen 

deels, soms illegaal, in gebruik genomen. 

Veelal door krakers en kunstenaars die op 

deze manier een woon/werkplek creëren 

nabij de binnenstad. Na verloop van tijd 

ontstaan ook legale woonfaciliteiten. 

Deze reïntegratie brengt doorgaans twee 

problemen met zich mee; de vervuilde 

grond en de oorspronkelijke identiteit van 

het gebied. De samenhang en identiteit 

van het plan kan, bij een succesvolle 

herbestemming, een complex netwerk 

creëren tussen oud en nieuw. Op deze 

manier ontstaat er een nieuw gebied 

met een mix van officiële en onofficiële 

ontwikkelingen, waardoor het gebied zijn 

ruige karakter behoudt. 

Vanaf de jaren ’90 zijn de oevers in 

het Oostelijk Havengebied grotendeels 

vol bebouwd met woningen. Ook in 

het westen verrezen woningen. Zowel 

op het Oosterdokseiland als op het 

Westerdokseiland werden in het 

afgelopen decennium een groot aantal 

woningen met openbare voorzieningen 

gebouwd. Tevens is het Centraal 

Station onder handen genomen. Op de 

Ruijterkade op het Stations-eiland, achter 

het Station, verrees een busterminal. 

Onder deze terminal krijgt langzaam 

verkeer de ruimte op een boulevard. 

Deze bebouwing is voor de stedelijke 

verdichting erg wenselijk, de stad 

dreigt echter hierdoor zijn connectie 

te verliezen. Door bouwblokken als het 

Oosterdokseiland en het Westerdokeiland 

is het zicht naar het IJ beperkt. Tevens 

is veel van de industriële gebouwen 

gesloopt, waardoor men niet kan spreken 

van een symbiose tussen oud en nieuw. 

Ook de Noordelijke IJ-oevers ondervinden 

een transformatie. Zo is op het terrein 

van het vroegere Shell laboratorium de 

nieuwbouwwijk Overhoeks verrezen. Ook 

de bouw van het filmmuseum Eye naast 

de Overhoekstoren heeft geresulteerd 

in een stijging van het aantal bezoekers 

naar de Noordelijke IJ-oevers. De meer 

westelijke en oostelijke delen hebben ten 

dele nog een industriële bestemming, 

maar ook hier vindt een verschuiving 

plaats. Een goed voorbeeld is de 

NDSM werf. Hier zijn startup bedrijven 

gevestigd en wordt jaarlijks een groot 

aantal evenementen verzorgd. Hierdoor 

ontstaat er een plangebied met de oude 

industriële identiteit die behouden blijft, 

ondanks dat de functie veranderd is. Door 

de monumentale kades en typologische 

opbouw van het gebied blijft het gebied 

als zodanig herkenbaar. Dit trok in het 

beginstadium voornamelijk creatieve 

bedrijfjes, kunstenaars, commerciële 

activiteiten en stadsnomaden aan. 

Doordat er steeds meer mensen de 

schoonheid van Amsterdam Noord inzien 

zijn de pondjes die af en aan varen niet 

afdoende. Er wordt daarom al jaren 

gesproken om een brug over het IJ te 

maken voor voetgangers en fietsers. Hier 

is tot op heden nog geen uitsluitsel over 

gegeven. 
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[28] Westerdoksdijk 2015

[27] Westerdoksdijk met rangeerterrein, 1970

[26] Westerdoksdijk 1844

Het Westerdok maakt deel uit van de 

Westelijke Eilanden. Deze bestaan uit 

het Bickerseiland, Prinseneiland en 

Realeneiland. De Westelijke Eilanden 

vormen de kern van de wijk Gouden 

Reael en een deel van het stadsdeel 

Centrum. Het Westerdok is in 1832 

ontstaan toen door de aanleg van de 

Westerdoksdam en Westerdokseiland 

een deel van het IJ werd afgescheiden 

en daardoor geen eb en vloed meer 

kende. Aan de westzijde is zo het 

Westerdok ontstaan en aan de oostzijde 

het Oosterdok. Het Westerdok wordt 

aan de zuidzijde begrensd door de 

spoorlijn vanaf het Centraal Station 

richting de Singelgracht en wordt 

aan de westzijde begrensd door het 

Bickerseiland. Aan het Westerdok zijn 

vandaag de dag een aantal jachthavens 

gelegen. Het Westerdokseiland was 

vanaf de jaren ’20 jarenlang in gebruik 

als spoorwegplacement, dat via een 

spoorbrug in verbinding staat met het 

Centraal Station. 

In het gebied is de afgelopen jaren veel 

veranderd. De Silodam met de oude 

graanpakhuizen zijn getransformeerd tot 

een bijzondere plek om te wonen. Er zijn 

woningen, bedrijven, winkels en horeca 

verschenen. Er is een nieuw schiereiland 

gebouwd waarop het Gerechtshof, 

Ressortsparket Amsterdam en de KLPD 

zijn gevestigd. Naast het Barentszplein, 

in de bocht van de Van Diemenstraat 

is het IJ-sidegebouw gebouwd met 

appartementen, bedrijfsruimten en een 

parkeergarage. Ook het Westerdok is 

een grootschalig woningbouwproject dat 

in de afgelopen jaren gerealiseerd is. 

Grote appartementencomplexen verrezen 

en verdichtten de Zuidelijke IJ-oevers. 

Bij het ontwerp is echter weinig rekening 

gehouden met zichtlijnen waardoor de 

stad zijn connectie met het IJ dreigt te 

verliezen. 

Het Westerdokseiland, IJside en 

de Silodam zijn binnenstedelijke 

uitbreidingsprojecten met een mix 

van sociale huur, middeldure en dure 

koopwoningen en appartementen. 

De Zeeheldenbuurt is een voormalige 

arbeidersbuurt uit het begin van de 

20e eeuw met vrijwel uitsluitend sociale 

huurwoningen. Het gemiddelde inkomen 

van de nieuwbouwbewoners is hoger 

dan het Amsterdams gemiddelde, dit 

terwijl het gemiddeld inkomen van 

de Zeeheldenbuurt lager is dan het 

gemiddelde inkomen. In de plint van 

het Westerdokseiland zijn voornamelijk 

bedrijven en maatschappelijke functies 

gesitueerd. Er zijn een aantal sociale 

basisvoorzieningen aanwezig zoals 

basisscholen, kinderopvang, medische 

voorzieningen. Op het Barentszplein staat 

een speeltuin en een basketbalkooi met 

even verderop een kinderboerderij. Meer 

openbare spel-en sportmogelijkheden zijn 

er helaas niet op het Westerdokseiland. 

Echter is het Westerpark op één kilometer 

afstand gelegen. Een andere favoriete 

plek om even te ontspannen is het Stenen 

Hoofd. Dit is een oude havenpier die al 

jaren niet gebruikt wordt waarvoor hij 

ooit bedoeld is. 

Westerdoksdijk
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[33] Zicht vanaf de Noordelijke IJ-oevers

[34] Zicht vanaf het Centraal Station
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Stenen Hoofd

Rond 1900 verkeerden twee houten 

steigers in slechte staat. Tevens waren zij 

kops aan de Westerdoksdijk gebouwd. 

Treinen konden door draaischijven het 

spoor aan de steigers bereiken. De 

huidige ligging is daarom te verklaren 

omdat treinen zo het terrein eenvoudig 

konden bereiken. In het jaar 1901 werd 

daarom besloten om het Stenen Hoofd 

te bouwen. Het plan was om een pier te 

bouwen van 200 meter lang en 50 meter 

breed, voorzien van een brede loods 

met perronoverkapping aan beide zijden 

voor goederentreinen. De steiger zou 

tot 1930 onderverhuurd worden aan de 

H.A.L. In 1905 waren de steiger en loods 

gereed en in 1906 werd aan de kop van 

de steiger nog een kantoorgebouw voor 

de H.A.L. opgericht. Dit gebouw voegde 

zich in het straatbeeld als een soort 

poortgebouw naar de steiger en door 

het torentje fungeerde het tevens als een 

stedenbouwkundig accent. 

Het bestaan van het Stenen Hoofd 

was echter minder noodzakelijk dan 

verwacht. Na de voltooiing bleek dat 

een teruglopend aantal schepen gebruik 

maakten van de aanlegplaats. In 1906 

maakten veertien schepen gebruik van 

de steiger, in 1907 elf en 1908 zeven. En 

in 1909 legde er slechts één schip aan. In 

de jaren ’30 lagen een aantal vracht- en 

passagiersschepen aan het Stenen Hoofd. 

In de jaren ’60 had het studentenschip 

Caledonia enige jaren haar ligplaats aan 

de pier. 

In de jaren ’70 begon het verval, het 

kantoorgebouw en de ijzeren loods 

werden in 1978 afgebroken, gevolgd 

door de ontmanteling van de pier. 

Aan de Westerdok lijkt Amsterdam 

als 19e-eeuwse havenstad wel 

uitgewist. De sluiswachterswoningen, 

het goederenstation en het Koloniaal 

Etablissement vielen ten onder aan het 

vernieuwingsproces. Het gebouw van N.V. 

Reederij aan de Westerdoksdijk is nog de 

enige herinnering aan deze periode van 

havenpracht.

Het Stenen Hoofd is een unieke 

rafelrand aan het IJ. Gelegen aan de 

Westerdoksdijk, tussen de Silodam 

en het Westerdokseiland. De pier 

is in 1902 gebouwd en diende als 

zeehavenoverslag. Terwijl de omgeving 

van het Stenen Hoofd in rap tempo een 

transformatie ondergaat, is de pier in 

al zijn rauwheid onveranderd gebleven. 

Het is al jaren lang een plek om uit te 

waaien en een locatie waar kleinschalige 

evenementen worden gehouden. 

Na de opening van het Noordzeekanaal 

op 1 november 1877 was Amsterdam 

nog niet in staat om diepgaande 

zeeschepen te ontvangen. De bouw van 

de handelskade zou pas in 1879 gereed 

zijn. Voor de Stoomvaart Maatschappij 

Nederland (S.M.N.), die sinds 1870 

een vaste lijndienst tussen Amsterdam 

en het toenmalige Nederlands-Indië 

verzorgde, werden twee houten steigers 

gebouwd. Na het vertrek van de S.M.N. 

naar de Oostelijke Handelskade namen 

de Koninklijke West-Indische Maildienst 

en de Holland-Amerika Lijn de steigers 

in gebruik. De Rotterdamse Holland-

Amerika Lijn (H.A.L.) ging in Amsterdam 

de concurrentie aan met de Amsterdamse 

Koninklijke Nederlandse Stoomboot 

Maatschappij (K.N.S.M.). Op 5 april 1882 

werd een wekelijkse lijndienst geopend 

tussen Amsterdam en New York, Baltimore 

en Boston. Hieruit volgde in 1883 een 

samenwerkingsverband tussen beide 

rederijen, waarbij de H.A.L. verplicht was 

om de vaart uit Amsterdam aan te blijven 

bieden. De bouw van het Stenen Hoofd 

aan de Westerdoksdijk paste binnen 

het plan waarbij de havenbekkens aan 

weerszijde van de stad zijn gesitueerd. 

De aanleg van de houthavens aan de 

Van Diemenstraat in de vroege jaren van 

de 20e eeuw luidde de aanleg van een 

westelijke havenbekken in.
[46] Havenoverlsag Stenen Hoofd 1907
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[47] Westerdoksdijk huidige situatie 1:2000

W
esterdoksdijk

Bo
kk

in
g

ha
ng

en

Za
nd

ho
ek

Zoutkeetgracht

Zoutkeetgracht

van Diemenstraat

Barentszplein

Silodam

N



36

[X] Omschrijving

[49] Doorsnede Stenen Hoofd

[48] Fundering Stenen Hoofd

Constructie 

 

Het Stenen Hoofd is feitelijk een bak 

zand op 11.000 houten palen in het 

IJ. De onderkant van de bak ligt circa 

twee meter onder het waterniveau. De 

bak lag aanvankelijk op een zandbed, 

deze is door de stroming gedeeltelijk 

weggespoeld. Hierdoor stroomt het 

water onder de bak door. Aan de 

onderzijde is de bak waterdicht. Dit 

komt doordat er een laag klei aan 

de onderzijde is aangebracht. Aan de 

zijkanten is de bak hoogstwaarschijnlijk 

lek. De fundering bestaat uit houten 

palen op een stramien van 1.0 x 1.2 

meter. Hierop ligt een houten vloer. De 

stampbetonnen keermuren zijn hierop 

gebouwd, afgedekt met granieten 

dekzerken en aan de buitenzijde bekleed 

met basaltblokken. De kade wordt 

beschermd door hardhouten palen, 

met kettingen verbonden aan houten 

jukken op de vloer. De kettingen werden 

door de gaten in de muur aan de palen 

verbonden. Op de houten vloer is een 

laag klei aangebracht van ongeveer 

één meter met daarop ongeveer drie 

meter zand. De kop van het Stenen 

Hoofd is na het optreden van zettingen 

eind jaren ’70 afgegraven. Vanwege 

gevaar van bezwijken is ook de loods 

gesloopt en een deel van de aanwezige 

grond verwijderd. Destijds is ook de 

kademuur tot één meter boven het 

waterniveau gesloopt. Dit heeft geleid tot 

de zogenoemde ‘’natte punt’’.  In 1995 

is er onderzoek verricht naar de staat 

van de fundering. Hieruit is gebleken 

dat de houten paalfundering tot op 

het maximum is belast. De permanente 

belasting van klei en zand op de houten 

vloer is een enorme belasting. Indien er 

op de pier gebouwd zal gaan worden, 

is maximum gewicht van het te bouwen 

bouwwerk gelijk aan de verwijderde 

belasting. In 2004 zijn er metingen 

gedaan om vast te kunnen stellen of er 

beweging zit in de pier; de constructie is 

in zeer beperkte mate in beweging. De 

onderslag van de fundering is wisselend 

onder het Stenen Hoofd. Tot halverwege 

de pier is een eerste zandlaag aanwezig 

op -12m NAP. Voorbij dit punt is de 

zandlaag verdwenen en is de werking van 

de bestaande fundering onduidelijk. Het 

belasten van het Stenen Hoofd kan dus in 

de eerste zone zonder risico plaatsvinden, 

in de tweede zone is er echter een groot 

risico. Ook speelt de golfslag en de 

stroming van het IJ een belangrijke rol bij 

de erosie van het Stenen Hoofd. 



37

[50] Schubvaren

Ecologie

Dienst Ruimtelijke Ordening heeft in 

2007 een natuurtoets laten uitvoeren. 

Daarbij is een inventarisatie gemaakt 

van beschermde plant- en diersoorten. 

Er zijn dwergvleermuizen en laatvliegers 

aangetroffen evenals broedvogels, futen 

en andere vogelsoorten. Ook is er een 

grote variatie aan muurvarens aanwezig. 

Waaronder de schubvaren, dit is in 

Nederland een zeer zeldzame plant. 

Het is daarom van nationaal belang 

dat deze varens op het Stenen Hoofd 

kunnen blijven gedijen. Het Stenen Hoofd 

is daarmee van natuurwetenschappelijk 

belang omdat er naast de schubvarens 

ook een aantal andere zeldzame varens 

groeien. Het Stenen Hoofd maakt 

dan ook deel uit van een Provinciale 

Ecologische Hoofdstructuur.



38

[52] Natte Punt

[51] Buurtfeest op het Stenen Hoofd
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[54] Stenen Hoofd vanaf de Graansilo

[53] Hond uitlaten op het Stenen Hoofd
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41De rijke geschiedenis van Amsterdam 

dateert terug tot de 12e eeuw. Door 

de eeuwen heeft Amsterdam zijn  

invloedrijke positie vooral te danken 

aan de ligging aan de Zuiderzee en het 

IJ. Waar de VOC in de 17e eeuw veel 

rijkdom vergaarde, had dit niet zonder 

de haven van A msterdam gekund. 

Hetzelfde geldt voor de industriële 

revolutie van de 20e eeuw. Dankzij het 

IJ kon de industrie zich op de oevers 

van het IJ vestigen en konden schepen 

efficiënt laden en lossen. Vandaag de 

dag is veel van de industrie vertrokken en 

hebben fabrieken plaats gemaakt voor 

grootschalige appartementencomplexen. 

Het Stenen Hoofd heeft echter nooit 

een rol van betekenis kunnen spelen. 

Omdat er simpelweg geen schepen  

gebruik maakten van de pier. De pier 

is daarom vanaf de jaren ’70 ernstig in 

verval geraakt. Desalniettemin heeft het 

Stenen Hoofd een stedenbouwkundige 

importantie voor de wijk. Door de 

grootschalige bouwprojecten dreigt 

de stad de connectie met het water te 

verliezen. Het Stenen Hoofd is één van 

de weinige vrije doorzichten en biedt 

tevens een geweldige openbare ruimte 

voor jong en oud. Dit is een kwaliteit, 

die in een wijk met een hoge stedelijke 

dichtheid, niet kan ontbreken. 

De pier is daarom vanaf de jaren ’70 

in verval geraakt en is tot de dag van 

vandaag niet meer onder handen 

genomen. Desalniettemin heeft het 

Stenen Hoofd een stedenbouwkundige 

importantie voor de wijk. Door 

grootschalige bouwprojecten aan 

de IJ-oevers dreigt Amsterdam de 

connectie met het water te verliezen. De 

bouwblokken nemen namelijk het zicht 

naar het IJ voor een groot deel weg. Het 

stenen Hoofd is één van de weinige vrije 

doorzichten dat tevens een schitterende 

openbare ruimte biedt voor jong en oud 

in een wijk waar men door de stedelijke 

verdichting weinig ruimte heeft om vrij te 

bewegen. 

Voor het ontwerp is het daarom van 

belang dat het vrij uitzicht behouden blijft. 

Het ontwerp dient zich te schikken aan de 

geweldige geschiedenis van de locatie. 

Ook het versterken van de openbare 

ruimte is cruciaal.

Tussenconclusie





Maatschappelijke ontwikkelingen Amsterdam

[55] Vondelpark Amsterdam
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[57] Deeleconomie

[56] Werken in een koffiebar

Ontwikkelingen

Amsterdam is als hoofdstad van 

Nederland een dynamische stad. In een 

tijd van crisis heeft Amsterdam goed 

stand weten te houden. Dit heeft met 

name te maken met de flexibiliteit van 

de Amsterdamse bevolking. De dynamiek 

resulteert in een snelle verandering 

van het aanzicht van de stad. Deze 

veranderingen worden gekenmerkt door 

een aantal trends. De trends zijn in kaart 

gebracht door het Bureau Onderzoek en 

Statistiek in opdracht van de gemeente 

Amsterdam.

Op de arbeidsmarkt wordt steeds 

vaker om flexibele mensen gevraagd. 

In 2013 telde Amsterdam bijna 47.500 

zzp’ers. Dit is verhoudingsgewijs veel 

meer dan het landelijke gemiddelde. 

De flexibele ondernemer en werknemer 

heeft specifieke behoeften en verwacht 

ook flexibiliteit van anderen. De lifestyle 

van deze Amsterdammers hebben een 

impact op de fysieke infrastructuur 

en op het diensten- en winkelaanbod. 

Zo is er een toename van het belang 

van openbare plekken om te kunnen 

werken. Maar ook de lifestyle verandert; 

mensen eten bewuster en gebruiken 

meer luxe goederen. Ook de opkomst 

van zogenaamde pop-up stores neemt 

toe, dit vraagt naar flexibel indeelbare 

ruimtes. 

Een andere trend is de impact van 

het internet op het aanbod van de 

stad. Momenteel heeft 92% van de 

bevolking thuis toegang tot het internet. 

Het gebruik van internet heeft grote 

consequenties op het aanbod van winkels 

en diensten. Zo werkt het internet als 

nieuwe marktplaats om kleding, muziek, 

boeken etc. te verkopen. Hierdoor zijn 

webshops een geduchte concurrent 

voor de detailhandel. Zo is dankzij het 

gebruik van het internet de zogenaamde 

deeleconomie tot stand gekomen. Dit 

houdt in principe niet meer in dan het 

delen van goederen. In de praktijk 

bestaat de deeleconomie nu vooral uit 

websites die het delen van bepaalde 

diensten of producten mogelijk maakt. 

Zo kun je via Snappcar een auto 

lenen en via Peerby bijvoorbeeld een 

boormachine. Vraag en aanbod kunnen 

hierdoor zonder tussenkomst van een 

bedrijf op elkaar worden afgestemd. 

Omdat dit soort deelplatformen vooral 

gebaseerd is op wederzijds vertrouwen 

kunnen mensen recensies over elkaar 

schrijven om zo dit vertrouwen tussen 

verschillende partijen op te bouwen. Het 

grote voordeel van deze ontwikkeling is 

dat mensen niet meer alles zelf hoeven te 

kopen maar gebruik kunnen maken van 

elkaars welvaart en interesse. 

Daarnaast verandert de verhouding 

tussen vormen van vervoer. Het gebruik 

van fietsen, brommers en scooters 

neemt toe. Dit terwijl het autobezit juist 

afneemt. Ook neemt het gebruik van 

het OV af. Door de toename van het 

aantal fietsen is het stallen van de fiets 

steeds vaker een probleem en worden 

de straten gekenmerkt door overvolle 

fietsenstallingen. 

De bevolking van de stad wordt zowel 

jonger als ouder. Dit komt doordat 

steeds meer gezinnen en ouderen in de 

stad blijven wonen. Voorheen kwamen 

jongeren naar Amsterdam om dan na 

de studie weer te vertrekken. Nu blijft 

een groot deel van deze groep in de 

stad wonen. Hierdoor ontstaan er nieuwe 

behoeften zoals meer vraag naar groen 

en recreatiemogelijkheden en een 

ander gebruik van de infrastructuur. 

Hierdoor veranderen ook de taken van 

de gemeente en de verhouding tussen 

burgers, overheid en de stad. De lokale 

overheid weet steeds meer over haar 

burgers en is daarom steeds vaker het 

aanspreekpunt. 

Naast de kenniseconomie leunt 

Amsterdam sterk op vrije tijd en 

toerisme. De binnenstad wordt steeds 

drukker, zowel het aantal toeristen als 

de weekendbezoekers, maar ook het 

aantal bewoners neemt toe. Het aantal 

bezoekers is de laatste jaren met 15% 

toegenomen en het aantal festival 

bezoekers zelfs met 25%. 
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[58] Kalverstraat Amsterdam

[60] Fietsers in Amsterdam

[59] Spreiding AirBnB Amsterdam

Op het gebied van toerisme zijn ook 

aantal trends waarneembaar. Zo neemt 

vooral het aantal buitenlandse gasten 

toe. Deze trend vindt niet alleen plaats 

in Amsterdam maar in heel Europa en 

wordt veroorzaakt door de aantrekkende 

wereldeconomie. Ook de heropening 

van een aantal musea en een stijging 

van het aantal festivals in de stad 

resulteerden in een stijging van het aantal 

overnachtingen. 

De meeste overnachtingen worden 

geboekt door Europeanen, 

waarvan de Duitsers en de Engelsen 

hoofdvertegenwoordigers zijn. De 

groei wat betreft hotelovernachtingen 

is vooral toe te schrijven aan het 

aantal recreatieve bezoeken. Van de 

hotelovernachtingen in Amsterdam zijn 

circa 63% voor recreatieve redenen en 

37% zakelijk. Sinds 2016 is de Regionale 

Hotelstrategie van kracht, deze is 

gericht op het sturen op kwaliteit en 

meerwaarde van de omgeving. Tussen juli 

2010 en augustus 2015 zijn er binnen de 

Metropool Regio Amsterdam (MRA) 9.700 

hotelkamers bijgekomen. 

De toename van het toerisme is een 

mondiale ontwikkeling. Wereldwijd 

neemt het toerisme ieder jaar met circa 

4% toe. Europa blijft het best bezochte 

werelddeel en trekt meer dan de helft 

van alle internationale toeristen aan. 

De toeristische intensiteit in Amsterdam 

is tussen 2010 en 2016 relatief snel 

gestegen en is zelfs vergelijkbaar met 

steden als Parijs en Lissabon. Nieuwe 

5-sterrenhotels vestigen zich in het 

centrum van de stad en 3-4 sterren 

hotels vestigen zich aan de rand van 

het centrum. Terwijl de vraag naar dit 

laatste type juist toeneemt en het gevolg 

hiervan is dat de prijs stijgt. Tevens zegt 

het aantal sterren tegenwoordig weinig 

over de kwaliteit van het hotel, gasten 

hechten meer waarde aan recensies op 

het internet.

De opkomst van sites als AirBnB resulteert 

in meer concurrentie voor hotels. Dit 

geldt vooral voor hotels met 0-3 sterren. 

Hotels in het luxere segment ervaren 

deze concurrentie minder. Als reactie op 

de toegenomen concurrentie proberen 

hotels zich te specialiseren in een lagere 

prijs, meer luxe, schaalvergroting, 

totaalconcepten of een unieke beleving. 

Dit heeft er toe geleid dat er een divers 

aanbod is ontstaan. De populariteit van 

AirBnB heeft de laatste tijd veel kritiek 

gehad. Er is veel overlast van toeristen, 

doordat het aantal simpelweg te hoog 

is. Omdat de woningen het gehele jaar 

door verhuurd worden, is de drukte 

onbeheersbaar geworden en verdwijnt 

de sociale cohesie van de stad en dreigt 

er een soort nieuw Venetië te ontstaan. 

Als antwoord op de overlast wordt het 

onmogelijk gemaakt om een woning meer 

dan zestig dagen per jaar te verhuren 

via AirBnB. Het probleem van Amsterdam 

is niet uniek, zo is AirBnB in New York en 

Berlijn grotendeels verboden. 

Toerisme
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Referenties

[72] 9h, Osaka
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[73] Gebruik hotel

Hoteltypes

Hostel

Een hostel trekt een jonger publiek aan. 

Dit type hotel is veelal in het centrum 

van de stad, in de nabijheid van OV, te 

vinden. Een hostel biedt voor een relatief 

lage prijs overnachtingen aan. De kamers 

worden gedeeld met andere gasten, 

hierdoor zijn de prijzen lager. Vaak zijn er 

meerdere kamers op een sanitaire groep 

aangesloten. De bar is het hart van het 

hostel, hier kunnen de bezoekers elkaar 

ontmoeten onder het genot van een 

drankje.

Stadshotel

Het stadshotel is gelegen in het centrum 

van de stad in de nabijheid van het OV en 

een parkeergelegenheid. Het hotel biedt 

voor een relatief hoge prijs luxe kamers 

met luxe sanitaire voorzieningen. Vaak is 

er een goed restaurant en een sportzaal 

aanwezig. De service is goed verzorgd 

en de gasten kunnen gebruik maken van 

roomservice. De algehele uitstraling is 

luxe, maar daar betaalt men ook voor. 

 

Zoals reeds onderzocht, in het collectief 

onderzoek, zijn er zeer veel verschillende 

type hotels. Al deze hotels hebben hun 

eigen kwaliteiten en specialisaties. Om 

te onderzoeken hoe andere hotels met 

het fenomeen luxe, kleine of gedeelde 

ruimte omgaan, zijn een vijftal hoteltypes 

nader bekeken: stadshotel, hostel, 

CitizenM, Sleepbox en het capsule hotel. 

Hierbij wordt dieper ingegaan op het 

capsule hotel.

€ zzz
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[75] Freehand Miami

[74] Krasnapolsky Amsterdam



CitizenM

Het CitizenM is in feite een stadshotel. 

Het verschil is echter dat de gasten in een 

kleinere kamer verblijven. De breedte 

van de kamer is precies de lengte van het 

bed. Men beschikt over eigen sanitaire 

voorzieningen en deze hebben een luxe 

uitstraling. Faciliteiten zoals, televisie, 

licht, zonwering en ventilatie worden 

bediend middels een iPad. Het CitizenM 

beschikt tevens over een restaurant, bar 

en lounge.

Capsule Hotel

Het Capsule hotel is een hoteltype 

dat vooral in Japan wordt toegepast. 

De gasten overnachten in zeer kleine 

capsules. Deze ruimte is net groot 

genoeg om een eenpersoonsbed in te 

plaatsen. De cellen worden afgesloten 

door een deur of gordijn. De capsules 

worden boven en naast elkaar geplaatst. 

Hierdoor verblijven de gasten op een zeer 

klein oppervlak, waarbij iedereen toch 

zijn eigen privé-domein heeft.

Sleepbox

Een Sleepbox is in feite geen hoteltype 

maar kan wel als hotel gebruikt worden. 

Een Sleepbox is een soort doos waar men 

enkel in kan overnachten. Momenteel zijn 

er drie soorten op de markt: eenpersoons, 

tweepersoons en driepersoons, hierbij 

worden de bedden simpelweg op elkaar 

gestapeld. De Sleepbox beschikt niet 

over sanitaire voorzieningen. De module 

wordt bijvoorbeeld op luchthavens of 

treinstations geplaatst, zodat gestrande 

reizigers een plek hebben om te slapen.

 

[76] Plattegrond hotel types
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[77] Gebruik hotel

zzz
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[79] Capsule Inn, capsule

[78] Capsule Inn, gang

Capsule Inn

Het eerste capsule hotel is gebouwd 

in 1979 en is ontworpen door Kisho 

Kurokawa. Deze architect ontwierp de 

capsules op een ruimtelijke manier. 

Hierdoor wordt er een comfortabele 

en ontspannende ruimte geboden. Het 

ontwerp van het capsule hotel had 

niet tot stand kunnen komen zonder 

de metabolistische beweging. Deze 

groep ging uit van het combineren van 

architectonische megastructuren met 

organische groei. Dat was de manier om 

de sociale structuur van de samenleving 

te verbeteren. Onderdelen van het 

gebouw dienden daarom flexibel en 

demontabel te zijn om de dynamische 

groei te kunnen dienen. 

In eerste instantie was het hotel alleen 

voor mannen bedoeld, nu zijn er echter 

ook vleugels waar vrouwen, gescheiden 

van de mannen, kunnen overnachten. 

Het hotel is tot de dag van vandaag nog 

steeds open en is gelegen in het hart 

van Osaka’s business district op een uur 

afstand van het vliegveld. 

Het hotel beschikt over twee type 

capsules. Ten eerste de standaard 

capsules met de volgende afmetingen: 

1910x950x950. Daarnaast is er een 

grote capsule beschikbaar, voor de 

grotere Westerling: 2020x1050x950. Elke 

capsule beschikt over televisie, radio, 

licht, stopcontacten, wekker en een 

sprinklersysteem.
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[81] 9h, capsule

[80] Concept 9h

9 hours hotel

Het 9h in Japan is een capsule hotel dat 

luxe biedt in een zeer kleine ruimte. Alle 

voorzieningen in het hotel zijn ontworpen 

door de Japanse industrieel ontwerpster 

Furnie Shibata. Het eerste hotel is in 2009 

geopend. Het gebouw is gelegen op 

twee minuten lopen van het station, telt 

negen verdiepingen en 125 capsules. 

Dit hotelconcept gaat uit van een verblijf 

van totaal negen uur. Eén uur douchen/

opfrissen, zeven uur slaap en één uur 

om op te staan. Maar, indien gewenst, 

kunnen de gasten natuurlijk ook langer 

blijven. De kosten bedragen circa ¥4900, 

wat neerkomt op ongeveer €40, -.

Volgens het 9h zijn er grofweg twee 

hoteltypes om te verblijven. Het luxueuze 

voor vrijetijdsbesteding en short stay, 

waar mensen voor een bepaald doel een 

plaats nodig hebben om te overnachten. 

9h probeert dit type gasten toch een 

mate van comfort te verschaffen. 

De term capsule hotel roept misschien 

beelden van onbehagen, opsluiting 

en ongemak op. Echter dit hotel is 

zo doordacht dat het voor iedereen 

comfortabel kan zijn. Zo is iedere capsule 

uitgerust met een Panasonic systeem, 

waardoor bijvoorbeeld licht en lucht 

gereguleerd kunnen worden. Het is vooral 

de mindset van slapen in een capsule 

waar mensen aan moeten wennen. 

De capsules zijn zeer eenvoudig 

vormgegeven, vrij van betekenisloze 

ornamenten die alleen de aandacht 

afleiden. Alle objecten passen binnen één 

van de drie categorieën: vlak, vorm en 

textuur. Elke categorie heeft zijn eigen 

waarde, eenvoudig en bevredigend. 

Geen luxe maar toch comfort.
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capsule hotel, Cityhub en CitizenM zijn 

er ook nieuwe woonvormen ontstaan. Zo 

heeft het micro-appartement zijn intrede 

gedaan. Dit heeft grotendeels te maken 

met de toenemende populariteit van 

binnenstedelijk wonen en de daardoor 

stijgende huizenprijzen. Verschillende 

ontwikkelingen hebben in de geschiedenis 

bijgedragen aan de opkomst van het 

micro-appartement. 

Het functionalisme legde in het begin van 

de 20e eeuw de basis voor een rationele 

benadering van de woningplattegrond 

met als doel om goede woningen 

binnen het bereik van de massa te 

brengen. Hiervoor werden normen 

opgesteld waaraan minimaal dienden 

te voldoen. Dit leidde tot woningen met 

het existenzminimum, een zeer kleine 

standaardwoning met een minimum aan 

basiscomfort. 

In de wederopbouw speelde het 

functionalistische gedachtegoed van de 

standaardisatie en rationalisatie in de 

woningbouwproductie een belangrijke 

rol in het oplossen van het woningtekort. 

Hierbij waren de meeste woningen 

gericht op het doorsnee arbeidersgezin.

In de loop van de jaren ’60 ontstaat er 

meer aandacht voor de differentiatie van 

het wonen. Er wordt geëxperimenteerd 

met nieuwe woonvormen, zoals 

coconachtige modules en/of woningen 

met slimme multifunctionele meubels. 

Tegelijkertijd dient er een steeds hoger 

comfort te zijn. Hierdoor worden deze 

experimenten nauwelijks gerealiseerd. 

In de jaren ’90 trekt de overheid zich 

steeds verder terug uit de woningbouw. 

Er ontstaat een woonmarkt en de 

term woonconsument. Wonen wordt 

tevens steeds meer verbonden met 

lifestyle. Het stadswonen leeft op en 

er ontstaat een markt voor nieuwe 

stedelijke woonvormen, zoals het micro-

appartement. 

Tijdlijn kleinschalig wonen
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[61] Joe Colombo, Total Furnishing Unit, 1971
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De capsuletoren in Japan is 

één van de meest extreme 

voorbeelden van het gepre-

fabriceerde appartementen-

complex. Oorspronkelijk werd 

de toren gebouwd voor 140 

vrijgezelle kantoormedewer-

kers. De toren bestaat uit een 

centrale kern waaraan gepre-

fabriceerde woonruimtes van 

nauwelijks 10m² zijn bevestigd.

Het utopische plan voor 

leefbare capsules voor no-

madische stedelingen is nooit 

gerealiseerd. De capsules 

zouden worden ingeplugd in 

een grotere constructie binnen 

de stad of zelfs in het open 

landschap. 

De Unité d’habitation is 

uiteindelijk vier keer gereali-

seerd in Europa. De appar-

tementen waren op slimme 

wijze georganiseerd over twee 

verdiepingen en op het dak 

bevonden zich de collectieve 

voorzieningen zoals, een kin-

derdagverblijf, kleuterschool, 

sportschool openluchttheater 

en een hardloopbaan. 

De Bergpolderflat is de eerste 

galerijflat van Nederland en 

revolutionair op het gebied 

van geprefabriceerd bouwen. 

De appartementen waren nau-

welijks groter dan 50m², maar 

door de flexibele indeling en 

het gebruik van kastenwanden 

zijn deze woningen toch com-

fortabel. De bedden van de 

slaapkamer konden worden 

opgeklapt en door de glazen 

schuifwanden te openen kon 

de ruimte bij de woonkamer 

getrokken worden.

Het Nieuwe Huis in Amsterdam 

is één van de eerste woonge-

bouwen voor alleenstaanden. 

Het complex bevatte kleine tot 

middelgrote kamers voor de 

welvarende alleenstaanden. 

Een hulp voorzag iedereen in 

de dagelijkse boodschappen 

en huishoudelijke werk-

zaamheden. Op de begane 

grond bevonden zich naast 

enkele winkels een openbare 

leeszaal, een gemeenschappe-

lijk restaurant met een centrale 

keuken. 

Barend van den Nieuwen W. van Tijen en J. Brinkman Le Corbusier  Archigram Kisho Kurokawa

1970

[66] Nakagin Capsule Tower[65] The Living Pod

19661943

[64] Unité d’Habitation[63] Bergpolderflat Rotterdam

1932

[62] Het Nieuwe Huis

1927
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Dit project heeft tot stand 

kunnen komen door speciale 

uitzonderingen op de regel-

geving wat betreft minimale 

eisen voor een woning. 

Hierdoor is onderzocht hoe 

New York nieuwe woningen 

kan realiseren in de overvolle 

binnenstad. Het winnende 

project bestaat uit woningen 

van 23m².

Dit appartement heeft de 

Chinese architect Gary Chang 

voor zichzelf ontworpen. Het 

appartement heeft slechts een 

oppervlakte van 32m² maar is 

door schuifbare ruimtes in te 

delen tot vierentwintig verschil-

lende ruimtes. 

Deze unit kan in slechts vier 

minuten worden geïnstal-

leerd. Het concept van deze 

minuscule woning is in 2005 

ontwikkeld door de Engelse 

architect Richard Horden. 

De kubus is slechts 2.5 meter 

breed. In tegenstelling tot zijn 

voorgangers heeft deze unit 

een aluminiumframe in plaats 

van een houten, hierdoor is de 

constructie zeer licht. 

In de jaren ’90 werden de 

Kyosho Jutaku units in Tokyo 

zeer populair. De hoge huizen-

prijzen en de aanhoudende 

recessie in Japan maakte de 

units aantrekkelijk om zo geld 

te besparen. Kleine eenge-

zinswoningen werden vaak op 

minuscule restruimtes in de 

stad gebouwd, soms waren 

de units niet groter dan een 

parkeerplaats. 

Joe Columbo, een Italiaanse 

radicale industrieel ontwerper, 

ontwierp in plaats van indi-

viduele meubelstukken een 

leefomgeving waarin alle 

essentiële woonfuncties bij 

elkaar zijn geïntegreerd. Deze 

uit kunststof vervaardigde unit 

leverde een enorme ruimtebe-

sparing in de woning op.

Joe Columbo Kisho Kurokawa

[71 ] My Micro New York[69 ] Micro Compact House

Richard Horden Gary Chang nArchitects

2012

[70] 24 in 1 apartment

2006 2013

[68] Kyosho Jutaku Tokyo

19901971

[67] Total Furnishing Unit 
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de slogan van de Britse Architect Richard 

Horden voor de kleine woonmachine 

die hij samen met Höpfner Architects 

heeft ontworpen. Het oppervlak 

van de woonunit is slechts 7m². Het 

project is bedoeld als een machine 

om in te leven. Het gaat in dit ontwerp 

vooral om tijdelijkheid en flexibiliteit. 

Er zijn verschillende kenmerken van 

de automobiel- luchtvaart- en zelfs 

ruimtevaartindustrie gebruikt. Zo wordt 

het dak geïsoleerd met materiaal 

dat normaal alleen in raketten wordt 

gebruikt. Het huis is voor het eerst op een 

studentencampus in München getest, hier 

hebben studenten en atleten er tijdelijk 

gebruik van gemaakt.

Het interieur bevat een tweepersoonsbed, 

zitgelegenheid, bureau, eettafel, douche, 

toilet, keuken, twee televisieschermen, 

internet en telefonie, kledingkast, twee 

spiegels en ledverlichting. Omdat het 

Micro Compact home ook uitgerust kan 

worden met zonnepanelen kan het ’off 

the grid’ gebruikt worden. Dit houdt in 

dat mensen kunnen functioneren zonder 

hulp van de bestaande infrastructuur. 

Het frame bestaat uit een houtconstructie, 

geïsoleerd met polyurethaan en bekleed 

met aluminiumgevelpanelen. Het dak 

is geïsoleerd met vacuümisolatie om zo 

gewicht te besparen, en dus een lichtere 

constructie toe te kunnen passen. De 

kosten van de woonunit bedragen circa 

€30.000,-. 

Micro Compact House 

[89] Interieur Micro Compact House [90] Exterieur Micro Compact House
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[91] Almere House

Almere House

Het project van Benthem Crouwel 

Architects Almere House is een 

zeldzaam voorbeeld van een innovatief 

geprefabriceerd huis dat is gebouwd 

in de jaren ’80. Het is oorspronkelijk 

ontworpen voor de prijsvraag fantasierijk 

wonen in Almere uitgeschreven door 

de gemeente, waarbij de ontwerpers 

de huidige bouwbesluit eisen konden 

negeren. De winnaars mochten gratis 

op een plot staan voor vijf jaar. Dit 

betekende dat het huis gemakkelijk 

gedemonteerd dient te kunnen worden. 

De woonkamer is aan drie kanten met 

glas omkleed, zo wordt een vrij uitzicht 

geboden. Een wand bekleed met 

sandwichpanelen biedt privacy voor de 

slaapkamer, badkamer en keuken. 

De eigenaardige constructie gaat de 

strijd aan met de wind op drie manieren. 

Ten eerste is het driedimensionale 

vakwerk verbonden aan betonnen platen 

op de grond. Ten tweede zijn kabels 

tussen het ogenschijnlijke naadloze glas 

geplaatst. En ten derde  zijn er nog 

twee staalkabels verbonden met het 

dak om verdere opwaartse krachten te 

voorkomen.

[90] Exterieur Micro Compact House



60 Constant Anton Nieuwenhuys (1920-

2005) was een Amsterdamse kunstenaar, 

muzikant en auteur. Nieuwenhuys staat 

als één van de weinige kunstenaars juist 

bekend met zijn voornaam: Constant. 

Constant was een vooraanstaand lid 

van de kunstbeweging Cobra, een 

avant-gardebeweging van kunstenaars 

uit Denemarken, België en Nederland. 

Constant was een kunstenaar die graag 

het onbekende opzocht. Door deze 

kwaliteit is zijn werk ‘New Babylon’ 

tot stand gekomen, hier wordt het 

onbekende juist omarmt. De kunstenaar is 

twintig jaar van zijn leven bezig geweest 

met het creëren van een nieuwe wereld. 

Een wereld waarin de toekomstige mens 

zal leven, de homo ludens ofwel de 

spelende mens. 

Het concept van New Babylon is een stad 

boven de grond, waar men vrij kan zijn. 

Er is geen werk, geen macht, geen bezit 

en geen oorlog. Door de ontwikkeling 

van de computer zullen de machines het 

overnemen van de mens, de machines 

doen het werk. Hierdoor zal de mens de 

tijd hebben om zich bezig te houden met 

leukere en interessantere dingen. In New 

Babylon is men vrij om te spelen en te 

reizen. Dit wil niet zeggen dat men alleen 

maar bezig is met vrije tijd in de zin van 

sporten en ontspanning maar juist ook op 

creatief niveau. 

Constant heeft op verschillende manieren 

zijn ideeën tot uiting willen brengen. Zo 

maakte hij veel schilderijen, tekeningen, 

maquettes, teksten, dia’s en foto’s 

om zo zijn ideeën van de toekomstige 

samenleving duidelijk te maken. 

Na WOII was Constant 25 jaar oud. In 

zijn schilderijen zijn de ervaringen van 

de oorlog duidelijk terug te vinden. 

Elementen zoals verwoesting en angst zijn 

duidelijk terug te zien in zijn werken uit 

die periode. Maar na de oorlog was er 

hoop en juist deze hoop heeft geleid tot 

New Babylon.

In de jaren ’50, de periode van de 

wederopbouw, de tijd van grootschalig 

bouwen, groeide de stad met een 

duidelijke differentiatie van functies als 

wonen, werk en vervoer. Een enorm 

efficiënt systeem, maar kenmerkt zich ook 

door verschrikkelijke saaiheid. Dit gaf 

Constant inspiratie hoe het niet moest. 

Constant wilde een nieuwe bruisende 

wereld maken waar de homo ludens 

centraal zou staan. Vooral het belang 

van creativiteit was een belangrijk 

uitgangspunt. Volgens Constant kan  

iedereen creatief zijn, maar moet dit 

aangewakkerd worden. In New Babylon 

kan iedereen creatief zijn op een manier 

die bij de persoon past. In New Babylon 

wordt niet gewerkt maar ‘’gespeeld’’. 

Het werk zal worden gedaan door slaven, 

de slaven zijn de machines. Deze zullen 

alle taken van de bewoners overnemen. 

In een stad waar alles steeds weer kan 

veranderen. 

Algemeen wordt het jaar 1956 als het 

beginpunt van New Babylon gezien. In 

dit jaar is Constant op reis geweest naar 

Alba in Italië. Tijdens deze reis kwam hij 

in contact met zigeuners. Wat hem zo 

fascineerde aan deze groep was het feit 

dat zij niet gebonden waren aan grenzen, 

waardoor er vrij gereisd kon worden. 

Wat hem echter tegenstond waren de 

leefomstandigheden waarin deze mensen 

verkeerden. Daarom heeft Constant in 

1956 samen met een vriend een voorstel 

gemaakt voor een draagbaar ‘’dorp’’, 

waar de zigeuners in zouden kunnen 

leven. Dit voorstel is nooit verwezenlijkt, 

maar is tot vandaag de dag een 

kunstobject dat symbool staat voor het 

startsein van New Babylon. 

Constant stelt een wereld voor dat een 

netwerk vormt, de vorm stad bestaat 

hierbij niet meer. Het gehele netwerk 

is met elkaar verbonden, waarbij het 

netwerk op palen boven het maaiveld 

wordt getild. De oude steden zullen 

blijven, maar ongebruikt. Het netwerk 

van palen en sectoren zullen de nieuwe 

leefomgeving vormen. Iedere sector 

of fragment hiervan heeft een eigen 

sfeer. Je hebt toegang tot ateliers, 

speelkamers, geurruimtes, erotische 

kamers etc. en je kunt de temperatuur 

bepalen, de hoeveelheid licht, dus alles 

op je eigen wensen aanpassen.

Een aantal decennia na het idee van 

New Babylon kan gesteld worden dat 

de machine de taken van de mens nog 

niet volledig heeft overgenomen. Er 

wordt nog steeds evenveel gewerkt als 

voorheen. Andere ontwikkelingen komen 

dichterbij, zoals reizen waarbij grenzen 

zijn vervaagd. Ook het internet is te zien 

als een netwerk dat boven het maaiveld 

iedereen met elkaar in verbinding stelt. 

Moderne steden zijn vaak dicht geslibd 

rond de historische kernen. ‘’De lucht in 

lijkt’’ daarom een goed antwoord op het 

verdelen van de verdichting.

Constant
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[83] Constant Anton Nieuwenhuys

[82] New Babylon
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Fun Palace

Cedric Price (1934-2003) was één van de 

meest visionaire architecten van de late 

20e eeuw. Hoewel hij weinig gebouwd 

heeft, heeft zijn werk nog steeds veel 

invloed op hedendaagse architecten 

zoals Richard Rogers en Rem Koolhaas. 

Het project Fun Palace was één van 

zijn meest invloedrijke projecten en 

inspireerde zelfs Richard Rogers en Renzo 

Piano begin 1970 voor het ontwerp van 

Centre George Pompidou. 

Het concept van het Fun Palace was 

een ‘’laboratorium van plezier’’. Met 

faciliteiten voor dans muziek, drama en 

zelfs vuurwerk. Centraal in dit idee stond 

het gebruik van nieuwe technieken. Het 

gebouw zou inspelen op de behoeften 

van de bezoekers en de vele activiteiten 

die er plaats zouden vinden: Kies wat je 

zelf wilt doen of kijk naar degene die iets 

aan het doen is, wees in ieder geval vrij.

Het gebruik van een staalconstructie, 

waarbij kranen dienst doen als liften 

voor personen en goederen. De wanden 

zijn geprefabriceerd en de platformen, 

plafonds, vloeren kunnen worden 

verschoven door deze kranen. Hierdoor 

wordt een maximale flexibiliteit behaald. 

De vorm van de structuur lijkt op een 

grote scheepswerf waarin theater, 

bioscopen, restaurants, workshops etc. 

zijn gevestigd. 

[84] Fun Palace

[85] Concept Fun Palace
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Centre George Pompidou

Het Centre George Pompidou, ontworpen 

door Renzo Piano en Richard Rogers in 

1977 was toendertijd, en nu nog steeds, 

een controversieel gebouw. Het is het 

cultureel centrum van Parijs en trekt 

jaarlijks vele bezoekers door zijn functie 

maar ook door zijn unieke verschijning. 

Het concept van het gebouw is 

maximale flexibiliteit en uiten van de 

infrastructuur van het gebouw. Het 

exoskelet vormt de expressie van het 

gebouw. Alle mechanische en structurele 

aspecten zijn in het zicht gelaten, ofwel 

extra geaccentueerd met kleuren en 

materiaalgebruik. Alle buizen aan de 

gevel zijn in een kleur geverfd welke 

overeenkomen met de functie. Zo zijn de 

ventilatiekanalen wit, elektriciteitsbuizen 

geel of oranje en de liftschachten rood. 

De constructie is in het zicht gelaten en 

daardoor zijn de constructiedetails erg 

aandachtig uitgevoerd. Zo wordt een 

ronde ‘donut-plaat’’ toegepast om kabels 

uit verschillende hoeken te verbinden. 

Deze verbinding maakt gebruik van 

splitpennen om de bouten op de plaats te 

houden. De knopen tussen verschillende 

elementen worden opgevangen door 

ronde connectoren. Deze verbinden 

kabels met vakwerken en spanten.

[86] Centre George Pompidou

[87] Staalverbinding [88] Staalverbinding



64



65Amsterdam is als hoofdstad van 

Nederland een dynamische stad. In 

tijden van crisis heeft Amsterdam goed 

stand weten te houden. Dit heeft met 

name te maken met de flexibiliteit van de 

Amsterdamse bevolking. Deze dynamiek 

wordt gekenmerkt door een aantal 

trends. Ten eerste vraagt de arbeidsmarkt 

om flexibele werknemers, dit uit zich 

duidelijk in het hoge aantal zzp’ers. Ook 

is het belang van kwalitatief goede 

openbare voorzieningen gegroeid en 

zijn Amsterdammers zich bewuster gaan 

worden van het belang van duurzaam 

voedsel. Ten Tweede is door de opkomst 

van het internet de deeleconomie tot 

stand gekomen, waarbij inwoners van 

Amsterdam niet alles zelf hoeven te kopen 

maar simpelweg met elkaar kunnen 

delen. Ten derde neemt het gebruik 

van OV en auto af terwijl het gebruik 

van de fiets en brommer juist toeneemt. 

Hierdoor worden straten gekenmerkt 

door overvolle fietsenstallingen. Ten slotte 

wordt de bevolking van Amsterdam zowel 

jonger als ouder. Hierdoor ontstaat een 

grotere behoefte aan groen, sport en 

spelvoorzieningen. 

Op het gebied van toerisme zijn ook 

een aantal trends waarneembaar. Het 

aantal toeristen neemt toe, dit geldt 

voor zowel binnenlandse als buitenlandse 

reizigers. Dit komt ten dele door de 

groeiende wereldeconomie, maar ook 

door de heropening van een aantal 

musea en de toename van het aantal 

festivals in en om de stad. Door de groei 

van het aantal toeristen zijn er veel 

hotels in Amsterdam bijgekomen. Hierbij 

vestigden 5 sterren hotels zich in het 

centrum en 3-4 sterren hotels zich aan 

de rand van het centrum. Dit terwijl de 

vraag naar hotels in het lagere segment 

in het centrum juist toeneemt. Ook heeft 

de opkomst van AirBnB geresulteerd 

in meer concurrentie voor hotels. Deze 

concurrentie is vooral merkbaar bij hotels 

in het lagere segment. De komst van de 

populaire website leidt tot veel overlast in 

de woonwijken van Amsterdam. Doordat 

woningen structureel verhuurd worden, 

dreigt de sociale cohesie te verdwijnen. 

Het hotel op het Stenen Hoofd zal ingaan 

op een aantal trends. Zo zal er een deel 

van het gebouw gereserveerd worden 

voor startup bedrijven. Hierdoor kunnen 

jonge bedrijven zich in het centrum 

vestigen en zich in het centrum profileren. 

Daarnaast zal het gebouw de openbare 

ruimte die het Stenen Hoofd momenteel 

biedt respecteren en zelfs verbeteren. 

Daarnaast zal het hotel een aanvulling 

zijn op het middensegment en zo een 

alternatief vormen voor AirBnB. 

Betreft de verschillende type hotels heeft 

elk hotel zijn specialiteiten. Waarbij 

sommige hotels het slapen in de kleine 

ruimte tot een kunst verheffen. Zo biedt 

het CitizenM bijvoorbeeld relatief kleine 

kamers aan die toch zeer luxe aanvoelen. 

Dit heeft vooral te maken met het grote 

bed en misschien ook wel de iPad die 

werkelijk alles kan besturen in de kamer. 

De Sleepbox is een interessant fenomeen. 

De kleine modules bieden gestrande 

reizigers een slaapplaats op een station 

of vliegveld. De Sleepbox is in feite 

niet erg luxe, maar zal wel zo ervaren 

worden. De manier waarop iemand 

luxe ervaart is dan ook sterk afhankelijk 

van de situatie waarin iemand verkeert. 

Capsule hotels hebben de laatste jaren 

een transformatie doorgemaakt. Was 

het voorheen alleen voor de man met de 

kleine beurs, nu is het uitgegroeid tot het 

populairste type hotel in de drukke steden 

van Japan.

Er zijn de laatste decennia ook nieuwe 

woonvormen ontstaan. Zo heeft het 

micro-appartement zijn intrede gedaan. 

Dit heeft grotendeels te maken met 

de toenemende populariteit van het 

binnenstedelijke wonen en de daarbij 

behorende stijgende huizenprijzen. Het 

Micro Compact House is een interessant 

voorbeeld voor kleinschalig wonen, de 

ingezette technieken spreken tot de 

verbeelding en de architectuur is zeer 

stijlvol vormgegeven. Het Almere House is 

een interessant gegeven door de tijdelijke 

aard van het project. 

Een project dat nog meer tot de 

verbeelding spreekt, is het project New 

Babylon van Constant. Hierbij wordt de 

stad boven maaiveld getild om zo een 

differentiatie te maken tussen natuur 

en stad. De structuur vormt het stedelijk 

weefsel waarbij een ieder vrij is om te 

doen wat hij of zij wilt. De projecten Fun 

Palace en Centre Pompidou zijn eveneens 

zeer interessante projecten en hebben 

dan ook in grote mate bijgedragen aan 

het ontwerp van hotel Y-Shore. 

 

Tussenconclusie





Hotel Y-Shore

[92] Staalconstructie
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[93] Programmatische opbouw

Programma

mensen plaats kunnen nemen, en een 

vergaderruimte. 

Het hotel biedt overnachtingen aan 

waarbij de hotelkamer tot het minimum 

beperkt is. De gasten zullen in één- of 

tweepersoonscapsules overnachten. 

Bij binnenkomst zullen de gasten via 

de receptie en lobby naar een apart 

gelegen niveau gaan. Hier bevinden 

zich lockers waar de gasten hun grotere 

bagage kunnen opbergen. Vervolgens 

zullen zij langs een sanitaire ruimte 

gaan, waar men zich op kan frissen, om 

vervolgens hun weg naar de capsule te 

vervolgen. 

Het restaurant bestaat uit verschillende 

eetgelegenheden. Ieder restaurant heeft 

zijn eigen eetzaal die tevens geschakeld 

is aan het buitenterras. De verschillende 

restaurants zijn vrij toegankelijkheid 

en zijn zeker niet bedoeld voor louter 

hotelgasten. 

Tevens wordt de openbare ruimte van 

het Stenen Hoofd verbeterd, waarbij 

de mogelijkheid tot kleinschalige 

evenementen blijft bestaan. 

Het gebouw heeft drie functies: startup 

centrum, hotel en restaurant. Deze drie 

functies zullen aan elkaar geschakeld zijn 

door een gemeenschappelijke vloerveld. 

Het startup centrum zal jonge bedrijven 

een kans bieden om zich in het centrum 

van Amsterdam te kunnen vestigen. De 

kantoren/ateliers zullen variëren van 

afmetingen om zo diverse bedrijven 

aan te trekken. Naast de werkplekken 

is er een gemeenschappelijke 

conferentieruimte waarvan ieder bedrijf 

gebruik kan maken om bijvoorbeeld 

klanten te verwelkomen of lezingen te 

geven. De conferentieruimte bestaat 

uit een zaal, waar ongeveer 60 
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[94] Concept privé domein

Het programma van het hotel verhoudt 

zich als volgt: de capsule is de basis 

van het privédomein, hier slaapt de 

gast. De capsule is uitgerust met 

verschillende voorzieningen zoals: 

televisie, radio, airconditioning, 

stopcontacten, opklapbaar tafeltje en 

niet te vergeten een subliem uitzicht. 

De capsule is geschakeld aan volume 

dat wordt gedeeld met een aantal 

andere gasten van het hotel. De ruimte 

beschikt over kleine lockers, toiletten en 

douches. De volumes zijn op hun beurt 

weer geschakeld aan de semipublieke 

ruimte van het hotel. Hier bevinden zich 

de secundaire voorzieningen zoals de 

lobby, wasserette, grotere lockers etc. 

Deze ruimtes zijn verbonden met de 

openbare ruimte van het hotel. Het dak 

zal door de gehele wijk als recreatieve 

ruimte gebruikt kunnen worden. En ook 

zal het maaiveld van het Stenen Hoofd 

bewaard blijven, om zo de mogelijkheid 

te behouden om kleinschalige festivals 

te verzorgen en de bestaande flora 

en fauna niet te verstoren. Door de 

openbare voorzieningen te combineren 

met de startups en het hotel waar veel 

gasten tegelijk kunnen verblijven is het 

gebouw een verrijking voor de stad 

Amsterdam. 

Het hotel zal uit een aantal torens 

bestaan, waar de capsules in worden 

geplaatst. Deze torens worden gekoppeld 

door een gemeenschappelijke schijf. De 

schijf zal de torens bij elkaar binden maar 

zal ook voor cohesie in de wijk zorgen, 

omdat het dak gebruikt zal worden als 

openbare ruimte.



70

[95] Morfologie 1

Morfologie

Zoals reeds omschreven in het 

programma zullen de slaapplaatsen 

in torens worden geplaatst. Zo zal 

de gasten een fenomenaal uitzicht 

worden geboden. De torens worden 

gekoppeld door een schijf, deze schijf 

dient ter ontsluiting van het hotel 

maar ook voor het huisvesten van de 

nevenfuncties als restaurants, startups en 

sportvoorzieningen. De schijf zal boven 

het maaiveld worden getild en maximaal 

naar de rand worden geschoven, om 

zo het uitzicht van het IJ en naar het IJ 

toe te behouden. De torens zullen ten 

opzichte van elkaar worden geroteerd. 

Hierdoor heeft iedere toren een andere 

oriëntatie en kijken de gasten niet bij 

elkaar naar binnen. Het startup centrum 

is aan de oostzijde gevestigd en hier kijkt 

men direct uit op de stad. Het restaurant 

vraagt om een meer rustig uitzicht en is 

daarom aan de westzijde gelegen. Het 

uitzicht over het IJ zal de gasten een 

moment van rust verschaffen in een steeds 

drukker wordend Amsterdam.
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[X] Omschrijving

[X] Omschrijving

[96] vormstudie



72 De schijf bestaat uit een tweetal decks 

welke worden ontsloten door twee 

roltrappen. De eerste roltrap gaat naar 

het eerste deck. Hier zijn de startups, 

hotel en restaurants gevestigd. De 

andere roltrap zal naar het tweede 

deck gaan, ofwel het dak. Op het 

dak van het gebouw zijn de openbare 

functies gesitueerd zoals: squashbanen, 

voetbalkooien en een sintelbaan. 

Tussen de twee decks is een vloer 

geplaatst. Deze vloer is geheel voor de 

ontsluiting van het hotel en is gekoppeld 

aan de lobby. De lobby is het hart van 

het hotel, al het verkeer gaat langs de 

lobby. Daarom hangt de lobby buiten 

het gebouw. Zo wordt deze functie 

extra geaccentueerd. De constructie 

van het gebouw refereert naar het 

oude havenverleden van de locatie. Een 

imposante staalconstructie draagt de 

schijf en kabels en spanten. De constructie 

lijkt nog het meest op de constructie van 

een olieplatform. Dit refereert weer naar 

de geschiedenis van Shell in Amsterdam. 

Door het gehele gebouw kunnen 

goederen gehesen worden. Een hijskraan 

kan objecten ter grootte van een 

container door iedere vloer hijsen. De 

sparing in de vloer is aan de oostzijde 

opgenomen. Zo kan het hijsplateau 

ook gebruikt worden als podium voor 

evenementen. 

[97] Morfologie 2
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[99] Stedenbouwkundige inpassing

[98] Handschets 
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[103] Plattegrond maaiveld
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[104] Plattegrond Niveau 1
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[107] Plattegrond module sanitaire ruimte

[109] Plattegrond module eenpersoonscapsule

[108  ] Plattegrond module tweepersoonscapsule

[110] Plattegrond module installaties
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Zuidgevel
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[111] Zuidgevel
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Langsdoorsnede
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[112] Langsgevel
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Westgevel

0 10m [113] Westgevel
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Dwarsdoorsnede
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Noord en oostgevel
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[115] Noordgevel

[116] Oostgevel



95



96

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Toegankelijkheid en circulatie



97

faciliterend

personeel

Renvooi

bezoekers

gasten

[117] Toegankelijkheid



98

1

2

3

4

5



99

[118] Circulatie
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[119] Circulatie
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[120] Hoofdontsluiting

Zoals is afgebeeld in de diagrammen 

toegankelijkheid en circulatie zijn 

er verschillende type gebruikers die 

allen een ander doel hebben om in 

het gebouw te zijn. Al deze gebruikers 

benaderen het gebouw op dezelfde 

manier, met een grote roltrap dwars door 

het gebouw heen.

De drie functies van het gebouw: hotel, 

restaurant en startupcentrum hebben alle 

drie hun eigen vleugel in het gebouw. Zo 

is het startupcentrum aan de oostzijde 

van het gebouw gevestigd en kijkt 

hierdoor uit over de stad. De startups 

zijn gevestigd in hergebruikte containers 

en gestapeld over drie niveaus. De units 

worden omsloten door verschillende 

trappen. Het restaurant is op haar beurt 

aan de westzijde gevestigd, waardoor er 

een schitterend uitzicht over het IJ wordt 

geboden. Het restaurant is op dezelfde 

manier uitgevoerd als die van de startups, 

namelijk met containers. In de containers 

bevindt zich de keuken. De restruimte is 

het daadwerkelijke restaurant.

Het hotel bevindt zich in het hart van 

het gebouw en de torens. Direct naast 

de roltrap is de receptie, waarnaast de 

lobby is gevestigd. De lobby is in principe 

bedoeld voor de gasten van het hotel, 

maar is vrij toegankelijk. 

De tweede verdieping is echter alleen 

voor hotelgasten en het personeel 

toegankelijk. De vloer dient als 

verkeersruimte om de gasten naar 

de juiste toren te leiden. Iedere toren 

beschikt over een tweetal liften en een 

dubbele wokkeltrap, welke alleen in 

geval van nood gebruikt zal worden. 

Een groot voordeel van deze oplossing 

is dat de paden niet kruisen met andere 

bezoekers. Op de tweede verdieping 

zijn ook de lockers en de wasserette 

gesitueerd. Vanaf de lobby kunnen de 

gasten met de lift hun weg naar boven 

vervolgen, waarbij men eerst in de laagst 

gelegen module de gemeenschappelijke 

sanitaire ruimte tegenkomt. Vervolgens 

wordt er afgewisseld met een- en 

tweepersoonsmodules.
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Sequentie

[122] Receptie

[121] Entree Gebouw
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[123] Niveau 2 zicht naar lobby en roltrappen

[124] Niveau 2 zicht naar liften

[125] Module eenpersoonscapsule

[126] Eenpersooscapsule



104

3

4

5

6

7

8



105

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

lobby

restaurant 

back of the house

club

conferentieruimte

startup centrum

sintelbaan

hijskraan

modules

Legenda

[127] Isometrie
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Op maaiveldniveau bevindt zich de 

entree van het gebouw. Middels een 

roltrap worden de bezoekers en gasten 

naar het eerste deck gebracht. Omdat 

de ’schijf’ tien meter boven het maaiveld 

hangt, blijft er een vrij zicht behouden 

naar het IJ en zal het gebouw het zicht 

dus niet blokkeren. Van de zes torens 

staan er vier torens in het water. Drie 

van deze torens kunnen als zwemsteiger 

worden gebruikt. De vierde staat buiten 

het plot van het Stenen Hoofd, hier 

kunnen kleinere bootjes aanleggen. De 

twee grote vides in het gebouw zullen 

bijdragen aan de hoeveelheid daglicht 

dat het maaiveld zal bereiken. Middels 

de vide ter plaatse van de kantoren 

kunnen goederen naar boven gebracht 

worden. Auto’s en vrachtwagens kunnen 

over een pad van stelconplaten het 

laaddock bereiken. Dit laaddock kan 

ook gebruikt worden om concerten en 

evenementen plaats te laten vinden en 

zal dan dienen als podium.

Maaiveld

[128] Plattegrond maaiveld
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[129] maaiveld
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[130] Festival op laaddock
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[131] De Natte Punt



110 De lobby is de eerste plek waar de 

gasten arriveren. De eerste indruk heeft 

veel invloed op de ervaring van de 

gasten. De lobby geldt dan ook als het 

visitekaartje van het gebouw. Het volume 

is een uitvergroting van de modules die 

in de torens worden geschoven. Echter 

is deze module niet in de toren, maar 

juist tussen de twee decks gelegd. De 

hoofdtrap is in het volume geplaatst 

waardoor iedere gast door de lobby zijn 

weg naar boven kan vinden. De situering 

van het volume biedt een prachtig uitzicht 

over het IJ, richting het Centraal Station 

en het Eye Filmmuseum. Naast een 

drankje aan de bar is er ook ruimte voor 

meer intimiteit aan één van de tafels. 

Ook is er een entresolverdieping boven 

de bar. Dit niveau is een rustige vloer 

waar bijvoorbeeld gelezen kan worden.

Lobby

[133] lobby niveau 1

[132] Lobby niveau 2
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[135] Lobby isometrie

[134] Lobby impressie
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Startupcentrum

Het startupcentrum is opgetrokken uit 

containers. Er is gevarieerd met 20ft 

en 40ft containers welke aan elkaar 

gekoppeld zijn. Hierdoor kan er worden 

gevarieerd in grootte. Er zijn in totaal 

drie niveaus gemaakt, waarbij op het 

bovenste niveau vier containers t.b.v. de 

installaties zijn geplaatst. De gevel die 

hierdoor ontstaat heeft veel weg van 

een containerschip waarop containers 

zijn gestapeld. Naast de containers 

beschikken de startups over een 

gemeenschappelijk conferentiecentrum.

[136] Kantoren isometrie
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[138] Impressie kantoren

[137] Kantoren aanzicht
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Restaurant

Het restaurant is gelijk van opbouw als 

het startupcentrum, namelijk containers. 

Het zijn er alleen minder en worden 

gebruikt als opslag of keuken. De overige 

ruimte wordt gebruikt voor de eetzalen. 

Er zijn in totaal drie verschillende 

restaurants om alle gasten van het hotel, 

maar ook van buiten, van dienst te 

kunnen zijn. Alle restaurants beschikken 

tevens over een terras om buiten te 

kunnen vertoeven.

[139] Restaurant isometrie
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[141] Impressie restaurant

[140] Restaurant aanzicht
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Back of the house

1
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3

[142] Back of the house isometrie

De back of the house bestaat in dit geval 

uit drie verschillende functies. Ten eerste 

zijn er de omkleedruimtes, slaapverblijven 

en een kantine voor het personeel. 

Deze zijn in het linker gelegen volume 

geplaatst. Deze doos staat in verbinding 

met de rest van het gebouw middels 

twee loopbruggen. Aan de onderzijde 

is een glazen doosje geplaatst, hier zijn 

werkplekken voor gasten van het hotel. 

In het middelste volume is een nachtclub 

gelegen, deze club is kleinschalig en zal 

bezoekers uit Amsterdam en omgeving 

trekken. 

In het rechter volume is het 

conferentiecentrum geplaatst. Het 

conferentiecentrum bestaat uit een 

presentatieruimte, waar ongeveer zestig 

mensen plaats kunnen nemen. Net als bij 

het linker volume bestaat de plint uit een 

glazen doos. Deze ruimte fungeert als 

vergaderruimte en kan door werknemers 

van de startups gebruikt worden.
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Nachtclub
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[144] Impressie back of the house

[143] Back of the house aanzicht



118

Bovendeck

Het bovendeck is misschien wel de 

mooiste plek van het gebouw. Deze 

ruimte is geheel openbaar en is uitgerust 

met verschillende voorzieningen. Zo 

zijn er squashbanen, voetbalkooien 

en een sintelbaan. Deze kunnen door 

iedereen gebruikt worden. Tevens is er 

kleinschalige horeca waar bezoekers 

van het uitzicht en de vrijheid kunnen 

genieten.

[145] Impressie bovendeck
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Modules

De modules die in de torens worden 

geschoven zijn in basis allemaal hetzelfde. 

De binnenmaten zijn opgezet binnen een 

stramien van 1250 x 1250mm, dit geldt 

ook voor de hoogte van de modules. 

De vrije hoogte is daarom 2500mm. 

Elementen die in de module worden 

geplaatst passen binnen dit stramien. 

Zo heeft een eenpersoonscapsule de 

afmetingen van 1250x2500x1250mm en 

een tweepersoonscapsule is daardoor 

2500x2500x1250 mm. Modules die in 

de torens worden geschoven dienen niet 

alleen als slaapruimte. Zo zijn er modules 

die fungeren als receptie, wasserette of 

toiletgroep. De invulling van de modules 

is geheel demontabel en daardoor altijd 

aanpasbaar.

9250
8750

1250 1250

[146] Maatsysteem module

[147] Aanpasbaarheid modules



120 De capsules die in de modules worden 

geplaatst kunnen opzij worden 

geschoven. Dan hoeft het personeel niet 

in de capsule te kruipen wanneer deze 

wordt schoongemaakt. (zie afbeelding 

148) 

Iedere capsule beschikt over een eigen 

domoticapaneel. Op dit paneel kan het 

licht, ventilatie en de wekker worden 

bediend en is uitgerust met een tweetal 

stopcontacten. Tevens beschikt iedere 

capsule over een televisiescherm en een 

opklapbaar tafeltje. 

De afwerking van het interieur van de 

capsule verschilt sterk met de afwerking 

van het interieur van de module. 

Waar het interieur nog strak en clean 

is en er harde materialen worden 

toegepast, zijn de capsules vriendelijker 

vormgegeven. Zo zijn de wanden bekleed 

met walnotenhout en het plafond met 

leer. Hierdoor wordt een comfortabele 

slaapcabine aangeboden dat tevens 

beschikt over een fantastisch uitzicht.

[148] Eenpersoonsmodule

[149] Tweepersoonsmodule
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[150] Wasserette
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[160 ] Isometrie constructie 
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[161] Hercules Offshore jack-up rig

[162] Maatsysteem 

Maatsysteem

Het grid van het gebouw is, zowel 

horizontaal als verticaal, verdeeld op 

2.5 meter. De totale lengte van het 

gebouw is 140 meter en de breedte 

is 50 meter. De torens hebben in de 

lengterichting een tussenafstand van 30 

meter en in de breedterichting 20 meter. 

De twee hoofdstructuurvloeren kragen 

aan alle kanten uit, respectievelijk 25 

meter in de lengterichting en 5 meter in 

de breedterichting. Om de krachten op 

te vangen zijn twee grote spaceframes 

toegepast met een hoogte van 2 meter 

welke zijn uitgelijnd op het stramien. 

Tevens zijn op een hoogte van 30 meter 

boven het deck kabels aan de torens 

verbonden die de overkraging van de 

vloer zullen opvangen. Iedere toren 

heeft dezelfde hoogte van 60 meter. 

Deze hoogte wordt bereikt door zes 

kubussen van 10x10x10 meter op elkaar 

te stapelen. 

In ieder spaceframe is een sparing ten 

behoeve van de roltrappen opgenomen. 

Deze sparingen hebben een lengte van 

20 meter en een lengte van 10 meter. De 

te overbruggen afstand van de roltrap 

is voor beide niveaus gelijk, namelijk 10 

meter. 

De totale constructie van het gebouw 

is nog het meest te vergelijken met de 

opbouw van een booreiland en met name 

de zogenaamde ’jack-up rig’. Dit type 

booreiland wordt gedragen door drie, 

vier en soms meer stalen poten waarop 

het basement is bevestigd. 
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[164] Constructie jack-up rig

[163] Funderingsprincipe 

Funderingsprincipe 

 

Zoals reeds besproken in het hoofdstuk 

Stenen Hoofd is de pier feitelijk een 

grote bak op palen. Het Stenen Hoofd 

is daardoor niet in staat om een 

toevoeging de dragen. Het gebouw 

zal daarom op de bodem van het IJ 

gefundeerd worden. Dit is in zekere 

mate te vergelijken met de poten van 

een jack-up rig welke ondersteund 

worden door zogenaamde ‘’spudcans’’. 

Een spudcan is een omgekeerde kegel 

welke onder de staalconstructie aan 

de voet wordt gemonteerd. Het is bij 

spudcans van essentieel belang om de 

verticale, horizontale en torsiekrachten te 

berekenen. Hier zal echter in dit ontwerp 

niet verder worden op ingegaan. 

Om de torens op de bodem van het 

IJ te kunnen plaatsen dienen er vier 

sparingen in de pier gemaakt te worden, 

de overige twee worden direct in het 

water geplaatst. De sparingen zullen 

worden afgedicht met damwanden. Om 

de staalconstructie te kunnen plaatsen 

dienen eerst de oude houten palen uit de 

grond getrokken te worden. Vervolgens 

zal een dubbel uitgevoerd staalskelet, 

met aan de onderzijde een spudcan 

gemonteerd, op de bodem van het IJ 

worden geplaatst.
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[166] Isometrie fragment toren[165] Isometrie kruising kabels

Uitvoering

Door de ligging van het Stenen Hoofd 

kunnen alle bouwelementen per schip 

worden aangevoerd. Het grote voordeel 

hiervan is dat elementen groter kunnen 

uitgevoerd, omdat er geen rekening 

gehouden hoeft te worden met ruimte 

op vrachtwagens en dergelijke. Als 

eerste zal het basement van de torens 

worden geplaatst. Deze torens zullen 

tot op een hoogte van 10 meter 

boven maaiveld worden gebouwd. 

Vervolgens wordt het eerste spaceframe 

gemonteerd. Het spaceframe is in 10 

delen opgedeeld. Hierdoor zijn de 

afmetingen van de elementen 28 meter 

bij 25 meter. De vloeren zullen op de 

torens worden gehesen en met elkaar 

worden verbonden. Daarna zullen de 

torens verder worden gebouwd en 

het tweede deck zal op dezelfde wijze 

worden geconstrueerd, waarna de torens 

in het geheel afgebouwd kan worden 

en constructiekabels bevestigd kunnen 

worden. 
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[167] Doorsnede staalconstructie
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[168] Aanzicht fragment constructie
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[169] Constructie details
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[170] 3D detail constructie spaceframe
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132 Invulling

Zodra de torens gereed zijn, kunnen de 

torens ’gevuld’ worden. De constructie is 

zo opgezet dat op iedere constructievloer 

een module geschoven kan worden. 

Aan de zijkanten zullen alle utiliteiten 

gehangen worden. Zo hangen de trappen 

en liften aan de buitenkant van de torens. 

Hierdoor wordt het vloeroppervlak van 

de modules optimaal benut. Aan een 

andere zijde worden de installatiebuizen 

bevestigd. Deze buizen bevatten electra, 

riolering, ventilatie, verwarming en water. 

[171] Exploded view invulling toren
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[172] Exploded view element toren



134 Constructie Module

De constructie van de modules bestaat 

uit een aluminium frame. Door twee 

gevels geheel open te laten kunnen alle 

elementen er vrij worden ingeschoven. 

Doordat de elementen geen dragende 

functie hebben, is alles demontabel en 

flexibel. Hierdoor kan te allen tijde de 

inrichting worden aangepast. Dit kan 

bijvoorbeeld gedaan worden wanneer 

blijkt dat de tweepersoonscapsules meer 

in trek zijn de eenpersoonscapsules.
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[173] Exploded view opbouw module
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[173] Exploded view opbouw module
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[174] Detail gevelopbouw



138

[176] Exploded view afwerking deck[175] Exploded view afwerking deck
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[177] 3D detail gevelopbouw
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Installaties

Voor de verwarming van het gebouw 

wordt een warmtepomp toegepast. 

Hiermee wordt warmte met een lage 

temperatuur omgezet naar warmte met 

een hoge temperatuur. Warmtepompen 

kunnen gebruik maken van verschillende 

bronnen als lucht, grondwater en water. 

Omdat het gebouw aan de rand van het 

IJ staat kan de warmte van het water 

gebruikt worden om het gebouw te 

verwarmen. Het grote voordeel hierbij is 

dat de bron niet uitgeput kan raken door 

de constante toevoer van water. Tevens 

kan op dezelfde wijze het gebouw in de 

zomer gekoeld worden. De afgifte van de 

warmte gaat middels vloerverwarming 

en zal ondersteund worden door 

convectoren tijdens de piekmomenten.

Tevens zijn er op het dak 

vacuümbuiszonnecollectoren geplaatst 

hierdoor wordt het water verwarmd. Voor 

de resterende warmte wordt een centrale 

verwarming gebruikt. 

Voor de verluchting van alle 

hotelfuncties en het restaurant wordt 

een gebalanceerd ventilatiesysteem 

toegepast. De verse lucht die tussen 

de twee decks benodigd is, wordt 

aangezogen door de container t.p.v. 

het restaurant en wordt afgevoerd door 

de containers t.p.v. de werkplekken. 

Iedere toren beschikt over zijn eigen 

ventilatie-unit. Deze bevindt zich in de 

hoogst gelegen module, op een hoogte 

van circa 60 meter. De ventilatie-

units beschikken tevens over een 

warmteterugwinningssysteem waardoor 

er geen kostbare warmte verloren gaat. 

De verluchting van de containers vindt 

plaats op natuurlijke wijze. Dat wil 

zeggen natuurlijke toe-en afvoer middels 

ventilatieroosters. 
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[180] Installatie principe

[178] Isometrie module installaties [179] Isometrie container installatie
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Conclusie

‘‘Hoe kan het verblijf in een minimale ruimte het uitgangspunt zijn voor het ontwerp van 

een hotel, waarbij het comfort niet verloren gaat?’’

Gedurende het research driven design is getracht om de bovenstaande hoofdvraag 

te beantwoorden. Het uiteindelijke ontwerp kan dan ook worden gezien als het 

antwoord op de hoofdvraag. Een hotel dat zich richt op slapen in de kleine ruimte is 

een interessante uitdaging. Door een combinatie te maken tussen kleine slaapcabines, 

ruime overgangsgebieden en het delen van voorzieningen is een hotel ontstaan dat luxe 

en comfortabel aandoet. De capsules waar de hotelgasten in verblijven zijn van alle 

gemakken voor-zien en het bed is ruim van formaat, dit in combinatie met het geweldige 

uitzicht zal resulteren in een com-fortabel verblijf. 

De locatie, het Stenen Hoofd, is een unieke rafelrand binnen de stadscultuur van 

Amsterdam. Waar de IJ-oevers vroeger vol stonden met industriële gebouwen, hebben 

deze nu plaatsgemaakt voor grootschalige appartementencomplexen. Deze gebouwen 

blokkeren het zicht naar het IJ. Hierdoor dreigt Amsterdam de connectie met het water te 

verliezen. Het Stenen Hoofd biedt een van de weinige vrije doorzichten die bewaard zijn 

gebleven. Ook wordt de bewegingsvrijheid op de pier enorm op prijs gesteld door de 

lokale bevolking. Het ontwerp speelt hier dan ook op in. Door het gebouw op de rand van 

het plot te plaatsen en boven maaiveld te tillen, worden belangrijke zichtlijnen bewaard 

en blijft de connectie met het water bestaan. De openbare ruimte is niet alleen bewaard 

gebleven, maar zelfs vergroot. Door het dak van het gebouw vrij toegankelijk te maken 

en uit te rusten met sport- en horeca voorzieningen kunnen alle Am-sterdammers gebruik 

maken van deze geweldige plek. De architectuur van het gebouw past bij het verge-ten 

industriële karakter van de stad en gaat de dialoog aan met de bewaarde industriële 

gebouwen op de Noordelijke IJ-oevers.

De flexibiliteit van het ontwerp was een belangrijk uitgangspunt. Door de torens zo uit te 

voeren dat de modules eenvoudig vervangen kunnen worden, kan de layout van de torens 

eenvoudig worden aange-past. Ditzelfde geldt voor modules. De elementen, zoals de 

capsules, kunnen eenvoudig worden vervan-gen. Hierdoor kan ingespeeld worden op de 

behoeftes van de gasten. Ook de configuratie van de con-tainers die worden gebruikt ten 

behoeve van het restaurant en het startup centrum kunnen eenvoudig wor-den aangepast.

Door deze verschillende facetten in het ontwerp te integreren is er een gebouw ontstaan 

dat een verrijking zal zijn voor het Stenen Hoofd en Amsterdam.
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[181] Antwoord Hoofdvraag



146 Bij aanvang van het project, Away from Home, was de opgave duidelijk, het ontwerp 

van een hotel. De keuze van de locatie en het type hotel maakte het project uitdagend, 

interessant en toch ook wel ingewikkeld. Door het essay, dat ik tijdens het collectief 

onderzoek heb geschreven, ben ik in aanraking gekomen met capsule hotels. Ik had dit 

type hotel nog nooit gezien en het fascineerde me enorm. Ik wist het eigenlijk direct, het 

wordt een hotel dat zich richt op slapen in de kleine ruimte. De locatie die ik uiteindelijk 

heb gekozen, het Stenen Hoofd, paste uitstekend bij de opgave die ik voor mezelf heb 

geformuleerd. En ik ben dan ook zeer tevreden met de stappen die ik in het beginstadium 

gemaakt heb. Ik denk dat ik hierdoor het project met zoveel plezier doorlopen heb. 

Ook met de vervolgstappen ben ik zeer tevreden. Het gebouw past goed binnen de 

stadscultuur van Amsterdam en houdt bovendien rekening met de bouwhistorische 

waarde van het Stenen Hoofd. Ik denk dat de combinatie van het hotel, de startups en de 

openbare ruimte daadwerkelijk een verrijking zullen zijn voor Amsterdam.

Bovendien kan ik naar alle eerlijkheid zeggen dat ik zeer tevreden en trots ben op het 

uiteindelijke resultaat. En ik nog nooit zoveel heb geleerd van een project als dit project. 

Mijn kennis op het gebied van architectuur en mijn ontwerpvaardigheden zijn gegroeid. 

Het was niet altijd makkelijk, maar ik ben zeer tevreden met het eindresultaat.

Reflectie
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[182] Stedenbouwkundige Maquette



Bronnen

148

Bergdoll. Barry. Christensen. P. (2008) Birkhauser . Basel

Horden. R. Blaser. W. (1995) Light-Tech towards a light architecture. Birkhauser. Basel

Horden. R. (1999) Richard Horden Architecture and Teaching. Birkhauser. Basel

Koolhaas. R. Ulrich. H. Ota. K. Westcott. J. (2011) Project Japan Metabolism Talks. Taschen. Keulen

Márquez. F. Levene. R. (2002) El. Croquis,Jean Nouvel 1994-2002. 

Schaik. van M. (2005) Exit Utopia.  Prestel Publishing. Londen

Sudjic. D. (1995) Richard Rogers architecture of the futrue. Birkhauser. Basel

Richard. P. (2001) Big Ideas in Small-Scale Building. Birkhauser. Basel

Wigley. M. (1998) Constant’s New Babylon. 010 Publishers. Rotterdam

http://boxman.co.uk/blog/2016/08/less-is-more-capsule-hotels-kisho-kurowaka-and-making-the-most-of-small-spaces/

http://www.tboake.com/SSEF1/

https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/over-amsterdam/geschiedenis/

https://www.portofamsterdam.nl/docs/nl/jaarverslag/2013/H2%20Jaarverslag%20Haven%202013.pdf

https://decorrespondent.nl/1432/de-deeleconomie-is-booming-maar-wat-is-het/68526602936-31c94ffb 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/interneteconomie/interneteconomie-deelecono-

mie

http://nos.nl/artikel/2145892-airbnb-beperkt-verhuur-in-amsterdam-tot-60-dagen.html

http://www.ois.amsterdam.nl/assets/pdfs/2016_toerisme%20mra%202014%202015.pdf.

http://nos.nl/artikel/2137454-amsterdamse-binnenstad-kan-de-drukte-niet-meer-aan.html

Gemeente Amterdam. Strategienota Het Stenen Hoofd, Podium aan het IJ(2008)

Toerisme in MRA 2014-2015. Gemeente Amsterdam

Literatuur

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Internet



149

https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2014      

http://www.andermatt.ch/de/erlebnisse/Sehenswuedigkeiten/gotthard/gotthard-hospiz-kulturdenkmal     

El Croquis (2002). El Croquis 112/113 — Jean Nouvel 1994-2002.      

http://www.archdaily.com/540787/lanserhof-tegernsee-ingenhoven-architects      

http://www.techno.architektur.tu-darmstadt.de/media/architektur/fachgruppe      

http://www.saintjames-bouliac.com/      

http://photos.staypoland.com/00/03/60/36/59/img.jpg      

http://www.metalocus.es/sites/default/files/file-images/metalocus_10-fotografos-espa%C3%B1oles-arquitectura-miguel-guzman_03_1280.jpg  

Vincent van duysen(z.d.).[online afbeelding]Gedownload op 23 februari 2016, van https://c1.staticflickr.com/3/2878/9017115092_fbc89e5874_b.jpg 

https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2014      

http://www.vai.be/sites/default/files/fotos/projecten/img_0556.jpg      

http://www.adventuresofagoodman.com/rishikesh-india-observations-photography/      

https://www.timeout.com/amsterdam/en/things-to-do/20-essential-things-to-do-in-amsterdam     

http://ssba-salon.nl/#!/stad/vooruitblik-oude-kerk-als-huiskamer      

http://www.everypainting.com/zeeslagen-en-zeezichten-schilderijen      

http://www.art-s.nl/AdamCanon/AdamCanonTxt_28.htm      

https://userscontent2.emaze.com/images/73f52647-771e-4687-a607-d7a622c804a2/4bbfcc77-55a7-4a07-8f2d-91e092c5123d.png  

http://www.telegraaf.nl/sail/24383958/__Sail_2015__.html      

http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank      

http://www.rfcvantol.nl/industrieel/      

http://festivaloverzichtamsterdam.nl/festival/valtifest-2016      

http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/weergave      

http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/weergave      

http://arch-lokaal.nl/amsterdam/      

http://www.kennisbankherbestemming.nu/projecten/graansilos-amsterdam      

http://www.silodam.org/      

http://www.archdaily.com/348637/kop-van-diemenstraat-b-tjhie-c-bakker      

http://schlijper.nl/120730-15-westerdok.photo      

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Bezoekinformatie   

http://nos.nl/op3/artikel/2106095-dit-is-het-360o-uitzicht-vanaf-de-nieuwe-a-dam-toren.html     

http://www.platformgras.nl/agenda/lezing-bernard-hulsman-double-dutch      

http://www.ndsm.nl/bedrijf/mediawharf/      

https://www.amsterdam.nl/projecten/stationseiland/      

http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/269/stenen-hoofd.html      

http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/weergave      

http://varenvereniging.blogspot.nl/2010_10_01_archive.html      

http://www.stenenhoofd.nl/ARCHIEF.html      

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/e8/68/6c/e8686c9c29ca12ee05d98ce2cb469b18.jpg     

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/e8/68/6c/e8686c9c29ca12ee05d98ce2cb469b18.jpg     

http://socks-studio.com/2013/10/16/joe-colombo-total-furnishing-unit-1971/      

http://freeamsterdam.nl/news/amsterdam/amsterdam-shopping/shopping-areas/209-kalverstraat.html     

http://www.nu.nl/wonen-en-interieur/4065136/tu-delft-start-onderzoek-gedrag-fietsers-en-voetgangers.html     

http://www.ramonesteve.com/en/manufacturing-the-interior/posts/italy-the-new-domestic-landscape-moma-1972   

http://rijksmonumenten.nl/monument/505677/complex-etagewoningen/amsterdam/      

Afbeeldingen

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9

[10]

[11]

[13

[15]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[46]

[48]

[50]

[51]

[55]

[56]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]



Bronnen

150

 http://www.hiddenarchitecture.net/2016/06/living-pod.html  

http://worldarchitecture.org/articles-links/cgegv/nakagin_capsule_tower_living_in_a_long_forgotten_future.html  

https://nl.pinterest.com/pin/414471971930563782/  

http://www.phpld.net/10-japans-micro-huizen-die-levende-kleine-herdefinieren.html  

http://www.bouwtotaal.nl/artikel/duurzaamheid-949/165/high-tech-theehuis-2407/2407/  

http://www.designidee.be/2010/05/24-kamers-in-32-vierkante-meter/  

http://ny.curbed.com/micro-apartments-nyc  

https://ninehours.co.jp/en/  

http://www.booking.com/hotel/nl/nhghkrasnapolsky.nl.html  

http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Freehand-Miami/Miami/67099  

http://www.froot.nl/posttype/froot/image/japans-hotel/  

http://www.froot.nl/posttype/froot/image/japans-hotel/  

https://ninehours.co.jp/en/kyoto/  

https://ninehours.co.jp/en/kyoto/  

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/09/constant-schilderde-de-familie-ruziet-4214640-a1520669  

http://www.cobracafe.nl/artist/constant-nieuwenhuys/  

https://www.dezeen.com/2014/06/12/cedric-price-is-like-marcel-duchamp-says-hans-ulrich-obrist/  

http://elzendaalarchitectuur.wikia.com/wiki/Price,_Cedric  

http://www.technocolleges.net/hda-archi-gaudieux/index.php?page=pompidou1  

http://www.tboake.com/SSEF1/pompidou.shtml  

http://www.tboake.com/SSEF1/pompidou.shtml  

https://misfitsarchitecture.com/tag/micro-flat/  

https://misfitsarchitecture.com/tag/micro-flat/  

http://www.archdaily.com/147338/ad-classics-almere-house-benthem-crouwel-architekten  

http://www.offshoreenergytoday.com/maersk-drilling-buys-jack-up-rig-from-rival-company/  

[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[74]

[75]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

[161]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[74]

[75]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

http://www.huissonneveld.nl/node/70/tour?lightbox_image=156      

https://www.tumblr.com/search/unite%20d’%20habitation      


