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VOORWOORD

Dit onderzoek is onderdeel van mijn afstudeerproject aan
de

Technische

Universiteit

Eindhoven,

faculteit

bouwkunde,

afstudeerrichting architectuur. Hiervoor neem ik deel aan het
atelier ‘Revisiting the urban renewal areas of the 70’s and 80’s in
Amsterdam’, met begeleiding van Gijs Wallis de Vries, Marieke van
Rooij en M3H architecten.
Met dit onderzoek wil ik de aandacht vestigen op de hedendaagse
positie van inspraakarchitectuur. In de jaren zeventig was dit een
veelbesproken onderwerp. Vandaag de dag gaat er wederom
aandacht uit naar een bepaalde mate van invloed van bewoners
in hun woonomgeving. Er zijn verschillende mensen actief in het
opzetten van bottom-up initiatieven, die als basis kunnen dienen voor
een nieuwe visie op de inspraakarchitectuur uit de jaren zeventig. Het
onderzoek bestaat uit twee hoofdonderdelen: inspraakarchitectuur in
de jaren zeventig (hoofdstuk 1, 2 en 3) en de hedendaagse positie van
inspraakarchitectuur (hoofdstuk 4). Ook is het onderzoek gebruikt bij
het maken van een woningontwerp in de Jordaan.
De algemene onderzoeksvraag is: Hoe kan er met lokale
bewonersmotieven architectuur gemaakt worden? (bottom-up
architectuur/ inspraakarchitectuur/ ontwerpen vanuit de bron)
1.

Welke inspraak en invloed hadden bewoners in de jaren 70 en
80 op hun woonomgeving?

2.

Welke inspraak en invloed hebben bewoners vandaag de dag?

3.

Hoe kan bewonersinspraak toegepast worden? Oftewel hoe
kunnen de lokale bewonersmotieven van de Jordaan(bewoners)
van tegenwoordig, zoals bewonersidentiteit, verhalen en de
heersende sfeer, vertaald worden naar de architectuur van een
nieuw woonblok?

De volgende onderdelen behoren tot dit afstudeeronderzoek:
DEEL 1

Scriptie: invloed van bewoners op de architectuur

DEEL 2a Huis voor Adelina
DEEL 2b Huis voor Laurie Roos
DEEL 2c Huis voor Macarena
DEEL 2d Huis voor Paulo
DEEL 2e Huis voor Sjoerd
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ook wel indirecte participatie. Of deze vormen van inspraak hebben
geleid tot een architectuur waar iedereen tevreden mee is verschillen
de meningen. Wel staat vast dat het sociale proces werd gebruikt
bij het ontwerpen van de woningen. Een onderwerp dat vandaag de
dag weer actueel lijkt te zijn. Er zijn namelijk verschillende mensen
actief in het opzetten van bottom-up initiatieven, die als basis kunnen
dienen voor een nieuwe visie op de inspraakarchitectuur uit de jaren
zeventig en tachtig.
Het thema inspraak heb ik her overzien op een locatie die
in de stadsvernieuwingsjaren is aangepakt. Rondom de Rozenstraat
in de Jordaan heeft in de jaren 80 stadsvernieuwing plaatsgevonden,
naar ontwerp van Cees Nagelkerke. Op deze locatie werd het
clusterprincipe gehanteerd, waarbij verschillende woningen en
blokken gelijktijdig werden aangepakt. Middels het ontwerpen van
nieuwe woningen op deze locatie heb ik de inspraakopgave willen
her overzien. Wat vindt men mooi aan de Jordaan en hoe zou men
graag willen wonen. Met andere woorden, wat is het sociale proces
waarop mijn architectuur kan worden gebaseerd. Om hier achter te
komen ben ik de straat op gegaan en ben ik in gesprek geraakt met
onder andere vijf plaatselijke bewoners. Deze bewoners hadden ieder
een eigen kijk op hun buurt, waardoor ze allemaal een eigen motief
van mij hebben gekregen. Dit motief heb ik niet alleen geprobeerd
te ontdekken middels gesprekken, maar ook middels observaties in
de buurt. Hierdoor ontpopte het sociale proces zich tot een zekere
inspiratiebron voor mijn architectuur en de architectuur tracht iets te
zijn dat past bij het sociale proces.
Fyieke locatie

Een thema dat in de jaren tachtig gaande was, was inspraak.

De locatie waar woningen zijn ontworpen is rondom het voormalig

Enerzijds waren er architecten die zich gingen verdiepen in methodes

Schone- en Vuile Weespad in de Jordaan. Vanaf de tweede

om toekomstige gebruikers van hun gebouwen te betrekken bij het

Laurierdwarsstraat is het voormalige schone weespad te bereiken.

ontwerpproces, anderzijds waren er in die jaren sociologen die zich

Vroeger stonden hier krotten en leefde men in armoede. Tijdens de

uitlieten over sociale processen en de invloed ervan op de fysieke

stadsvernieuwingsperiode werden de krotten opgeruimd en is er een

ruimte. Het onderscheid tussen het sociale proces en de fysieke

plein met enkele speeltoestellen voor kinderen gemaakt. Later bleek

ruimte kan worden gezien als een basis voor de inspraakarchitectuur.

dit niet de juiste invulling te zijn geweest. Het gebied werd gebruikt

Er kunnen verschillende gradaties van bewonersinvloeden worden

als hondenuitlaatplaats en beschonken slapers vonden hier hun plek.

onderscheiden. Zo kan de invloed van bewoners worden bestempeld

Middels een samenwerking tussen bewoners, woningbouwcorporatie,

als een volledige zeggenschap vanuit de bewoners, het kan worden

gemeente en politie werd hier een eind aan gemaakt. Tuinvereniging

gezien als de participatie van bewoners in het ontwerpproces of

Het Schone Weespad werd opgericht en in 1993 kwam er een

de invloed van bewoners kan door de architect worden onderkend

afsluitbare tuin voor omwonenden. Mensen die in het gebied

middels observaties. Deze laatste vorm noemde Giancarlo de Carlo

wonen dat wordt begrensd door Prinsengracht, Rozengracht,

.

.

Lijnbaansgracht en Elandsgracht hebben de mogelijkheid om lid te

niet was. Een ander conflict is gaande aan de Bloemstraat: Hier zou

worden. Inmiddels bestaat de tuinvereniging uit ongeveer 70 leden.

in de jaren zeventig al stadsvernieuwing plaatsvinden, maar Ymere

(www.jordaangoudenreael.nl)

en de bewoners konden het niet eens worden. Ymere wilde sloop en
nieuwbouw, maar de bewoners wilden renovatie. Het gaat om een

Sociale proces: psychogeografie

cluster van ongeveer twintig panden, goed te herkennen. Ook het

Bij de start van dit project is onderzoek gedaan naar de lokale

Bernarduspand aan de Marnixstraat is aan verandering onderhevig.

bewonersmotieven in relatie tot de gebouwde omgeving. Dit

Dit pand is recentelijk gesloopt. De functie was en wordt opnieuw

onderzoek is van belang om te ontdekken welke aspecten gaande

ouderenhuisvesting. De bewoners zijn tijdelijk elders ondergebracht

zijn op de specifieke locatie en wat de eventuele mogelijkheden zijn

en zullen terugkeren als het nieuwe pand klaar is. Ze zullen er een

tot een ontwerpopgave. Er is contact gelegd met lokale bewoners,

‘mooiere plek’ voor terugkrijgen. Het zijn echter behoorlijk oude

winkels en horecagelegenheden. Alle betrokkenen hebben hun

mensen en een groot deel van hen zal zijn overleden als het klaar is,

globale visie gegeven op hun directe woon- of werkomgeving en ze

en zullen er nooit van kunnen genieten.”

hebben aangegeven waaruit hun interesses en eventuele frustraties

We kunnen uit de psychogeography concluderen dat men

bestaan. Daarnaast is de gebouwde omgeving geanalyseerd op het

een gevoel van controle wil hebben over zijn woonomgeving. Het zijn

plaatshebben van een eigen cultuur en inspraak.

niet de anderen die daar over beslissen, maar het zijn de bewoners
lokale

zelf. Er zijn een aantal bewonersmotieven uitgekozen die iets zeggen

bewonersmotieven zijn weergegeven in een psychogeography.

De

resultaten

van

het

onderzoek

naar

over de lokale identiteit. Deze motieven zijn vervolgens gebruikt bij

Dit overzicht geeft aan wat de invloed is van menselijk gedrag

het ontwerpen van een vijftal woningen in de Jordaan.

op de bestaande omgeving en vice versa. Anders gezegd geeft de
psychogeography weer wat de link is tussen het sociale proces en de

Implementatie van het sociale proces: hofjesroute

fysieke omgeving.

De zogenoemde implementatie van het sociale proces is vormgegeven

Een aspect dat belangrijk bleek was de behoefte om een

in een nieuwe hofjesroute, gebaseerd op de bestaande route die

woonplek ‘eigen’ te maken. Men wil een eigen stempel drukken op

loopt van het Laurierhof naar het Vuile Weespad. Er ontstaat middels

de plek waar hij woont en wil hier zelf de controle over hebben.

een verdichtingsoefening een aaneenschakeling van open ruimtes. De

Mensen hangen bijvoorbeeld plantenbakken aan de gevel, hangen

open ruimtes verschillen van private hofjes tot een meer publiekelijk

bordjes op, maken kleine tuintjes, hangen opvallende gordijnen op

hof. Grenzend aan deze hofjes bevinden zich de huizen voor de vijf

of zetten beeldjes in de vensterbank. Men is trots op zijn plek in de

uitgekozen bewoners. Ieder huis heeft zijn eigen karakter en past op

Jordaan en wil dit graag aan anderen tonen. Het zou beschouwd

zijn manier bij zijn bewonersmotief.

kunnen worden als een fijnmazige uiteenzetting van een identiteit die
niet gemaakt kan zijn door anderen, maar die enkel en alleen door de
lokale mensen is gecreëerd.
Er zijn een aantal plekken in de Jordaan waar naar voren
komt dat niet de instanties van bovenaf, maar de lokaliteiten van
onderop controle willen hebben op hetgeen er in de Jordaan gebeurd.
Eibert Draisma, van wijkcentrum Jordaan, vertelde hierover in een
interview: “Er zijn een aantal conflicten in de Jordaan. Zo is er het

conflict aan de Palmstraat: Ymere wilde nieuwe woningen bouwen ter
plaatse van een rij karakteristieke panden. De bewoners wilden enkel
onderhoud en renovatie. Ymere toonde hen een funderingsonderzoek
met ‘slechte resultaten’. De bewoners geloofden dit niet, dus lieten
opnieuw onderzoek doen. Hieruit bleek dat de fundering zo slecht nog

Psychogeografie Jordaan

Cluster uit stadsvernieuwingsperiode

Hofjesroute
.
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Laurierstraat

Schoone weespad, 1960, bron: Beeldbank Amsterdam
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‘Poppenhuis’ met privacy

PERSONA &
INSPIRATIE

LAURIE ROOS

Laurie Roos is

geboren aan de Laurierstraat in de Jordaan. Vlak na haar
geboorte verhuisde ze naar de Rozengracht, vandaar haar
naam Laurie Roos. Ze werkt bij een sportcentrum in de
Jordaan. Haar hele leven heeft ze in de Jordaan gewoond
en vindt de ‘poppenhuisjes’ van de Jordaan erg mooi. Hele
kleine kamertjes en smalle hoge trappen. “Ik snap niet hoe
mijn oma dat altijd deed. Mijn moeders hele familie waren
typische Jordanezen, met roze beeldjes en van die spionnetjes.
’
is
u
h
n
e
Mijn vader kwam uit Utrecht.” De stadsvernieuwing heeft er
‘Popp
volgens Laurie Roos voor gezorgd dat de Jordaan behoorlijk is
r iv a c y
met p
“veryupt”. Dat vindt ze jammer. Vroeger woonde ze in een huis
met drie verdiepingen, en een huurprijs van 200 gulden, nu
koop je zoiets voor meer dan een miljoen. Laurie Roos is niet te
spreken over de nieuwbouw in de Jordaan. Het is in haar ogen
lelijk en past niet in de Jordaan. Haar familie woonde destijds,
in de jaren 70, aan de Palmgracht. Ze moesten tijdens de
stadsvernieuwing verhuizen in verband met de renovatie van
oude panden. Helaas konden ze niet terugkeren, omdat het te
duur was geworden. Ze vertelde me dat de Jordaan eigenlijk
Le Jardin is, oftewel de tuin. Alle straten zijn vernoemd naar
								 bloemen. “Leuk hè? Misschien kan je wel wat met bloemen
doen in je ontwerp, ik hou daar wel van!” Typische Jordanezen
NAAM:			LAURIE ROOS		
houden wel van een drankje en zijn behoorlijk gebekt: “So
van krijg de tyfus, krijg de tering, nee so praat ik niet hoor!”
LEEFTIJD:		41 JAAR					
Ik vroeg haar hoe haar droomhuis in de Jordaan eruit ziet. Ze
GEZINSSITUATIE:
MAN EN TWEE KINDEREN
vindt het vervelend dat de straten zodanig smal zijn dat je
bij elkaar naar binnen kijkt. Dat zou ze nu niet meer willen.
				
VAN 12 EN 14 JAAR
Ze woont nu vlak buiten de Jordaan waar ze uitkijkt op de
WOONPLAATS:		JORDAAN, AMSTERDAM		 gracht, maar “als ik de straat oversteek, dan ben ik er weer
hoor!” Verder houdt ze van de poppenhuisjes van de Jordaan,
WERK:			SPORTCENTRUM IN JORDAAN
smalle hoge trappen, kleine kamertjes, hoge plafonds.
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Glas in lood

Het thema dat past bij Laurie Roos is een ‘poppenhuis met
privacy’. Bij poppenhuizen in de Jordaan kunnen we denken
aan wat Laurie Roos verstaat onder het woord ‘poppenhuis’,
namelijk de hoge smalle trappen en de kleine kamers, maar

Toepassing van groen

we kunnen ook proberen uit te zoeken wat een poppenhuis aan
de buitenkant zou kunnen zijn. We kunnen hierbij refereren
aan de bestaande typologie, zoals de vorm van de huizen,
de verkavelingsbreedte, de spiegel-as, de twee- of driedeling
van ramen en de indeling van plint, middenstuk en top. Ook
zouden we letterlijk kunnen kijken in welke onderdelen een
werkelijk poppenhuis verschilt met een werkelijk huis. Er zou
bijvoorbeeld een schaalverschil kunnen bestaan bij een aantal
onderdelen van het huis. Ook zouden we kunnen denken aan
het weglaten of transparant maken van één gevel, zodat het
poppenhuis bespeeld kan worden.
Ook bij het andere onderdeel van het thema, namelijk privacy,
kunnen een aantal referenties gevonden worden. Voor deze
referenties kunnen we zelfs in de Jordaan zelf blijven. We
kunnen bijvoorbeeld denken aan de luiken van een pakhuis,
het glas in lood in de woningen of de toepassing van groen
voor de gevel.

Grote dichtheid aan regels en stijlen

BEWONERSSPECIFIEKE ELEMENTEN

Symmetrie

Plint, middenstuk, top

Twee- of driedeling van ramen

Verkavelingsritme

Glas in lood

BEWONERSSPECIFIEKE ELEMENTEN

‘Poppenhuis’ met privacy

HET HUIS

HET HUIS
LOCATIE:		

SCHOONE WEESPAD, JORDAAN

				AMSTERDAM
WOONOPPERVLAK:

110 M2

RUIMTEN:		WOONKAMER

				EETKAMER

				KEUKEN

				SLAAPKAMER 1

				SLAAPKAMER 2

				BADKAMER

				ZOLDER

				WC

				DAKTERRAS

MAQUETTE

Het ontwerp voor het huis van Laurie Roos is gebaseerd op
haar thema, genaamd ‘een poppenhuis met privacy’. Het huis
is gesitueerd aan het Schoone Weespad in de Jordaan, waar
minder vaak mensen langs zullen lopen die haar eventuele
privacy zullen verstoren. Bovendien bevat het huis een aantal
verschillende elementen van privacy. Zo beschikt de gevel
over luiken die eventueel gesloten kunnen worden en glas in
lood dat het zicht van buiten naar binnen verminderd. Ook ligt
de woning 0,75 meter boven straatniveau, waardoor het zich
losmaakt van de straat, en er bevindt zich een plantenbak
voor de gevel, waardoor er een grotere buffer is tussen de
straat en het raam. Zoals de zogenoemde ‘poppenhuizen’ in
de Jordaan bevat de gevel van het huis van Laurie Roos een
symmetrie as, de indeling van plint, middenstuk, top, en bevat
het glas in lood. Ook de afmetingen van het huis verwijzen
naar het oude formaat dat veelvoudig in de Jordaan te vinden
is.
Als je de woning binnenkomt kijk je direct tegen de
trap aan die het gehele huis met elkaar verbindt. Aan deze
trap zijn over de verticale richting van het huis alle ruimten
geschakeld. Beneden bevinden zich de keuken en woonkamer
en boven zijn de slaapkamers te vinden. Bovendien zijn de
ruimtes onder de trap te gebruiken als opslag. Vanaf de derde
verdieping is toegang tot het dakterras. De verdiepingshoogtes
variëren van 2,7 meter tot 4 meter. De hoge verdiepingen
bevinden zich aan de voorzijde van het huis en de lage
verdiepingen aan de achterzijde. Op deze manier ontstaat
een zekere hiërarchie in het huis van een meer statig voorhuis
tot een meer standaard achterhuis. De grote slaapkamer is
dan ook aan de voorzijde van het huis gesitueerd. Vanuit de
woonkamer kijk je uit op de grote ruimte van het voorhuis.
Bij de detaillering van het huis is geprobeerd van
de voorgevel een onafgebroken element te maken. Anders
gezegd wordt het metselwerk aan de voorzijde van het huis
niet onderbroken door een dakrand of door de zijgevel. De
dakrand begint namelijk achter deze gevel en de waterafvoer
ligt geïntegreerd in het dak, waardoor er geen dakgoten aan
de buitenzijde van het gebouw hangen. Een ander element van
het huis dat is meegenomen in de detaillering is de omlijning
van de plint. Dit is een abstractie van het ornament dat veel
werd toegepast in de oude panden in de Jordaan.
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