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Voorwoord

Dit project is onderdeel van de leerstoel Architecture and Urban Cultures aan
de Technische Universiteit Eindhoven. Het atelier Habitat Reloaded is gestart
in februari 2013, waarbij in samenwerking met 11 medestudenten onderzoek is
verricht naar de stedelijke ontwikkeling op het gebied van volkshuisvesting op
verschillende locaties in Amsterdam.
Aan dit individuele afstudeeronderzoek is een vooronderzoek voorafgegaan
gericht op de sociale en ruimtelijke ontwikkeling in de Indische Buurt
(Amsterdam-Oost). Medestudenten hebben onderzoek gedaan naar de
Van der Pek Buurt (Amsterdam-Noord), Slotermeer (Amsterdam-West) en
de Bijlmer (Amsterdam Zuid-Oost). Het onderzoek is afgesloten met een
vierdelig boekwerk waarin op een vergelijkbare manier analyse is verricht. Er
is een heldere uiteenzetting tot stand gekomen betreffende de verschillende
ideologiën op het gebied van volkshuisvesting gedurende de twintigste eeuw.
Dit werk vormt het resultaat van een individuele zoektocht naar de vereniging
van sociale en ruimtelijke aspecten in het ontwerpproces.
In mijn zoektocht ben ik gestuurd door dipl.-ing Hüsnü Yegenoglu en ir. Marcel
Musch. Ik wil hen graag bedanken voor hun inzichten en opbouwende kritiek
die mij in het ontwerpproces verder hebben gebracht. Ook gaat mijn dank uit
naar mijn vriend, Stefan en mijn ouders die het afgelopen jaar altijd voor mij
klaar hebben gestaan.

Summary

The central topic of the graduation studio Habitat Reloaded is the study of the
ongoing transformation of urban habitat in its broadest sense. The graduation
studio started with research on social housing in four areas within the city of
Amsterdam. Each of those areas represents different ideologies related to the
time in which they were founded. Besides all selected areas have been subject of
previous attempts of urban renewal, and today still are dealing with processes of
spatial, social and economic development. Conducted analysis and observations
gave a first idea of the main developments in one of those areas: the Indische
Buurt. The way in which the research is conducted gives another dimension to
the role of the architect: an interaction between macro en micro perspectives
was essential to come up with an appropriate way to deal with nowadays
circumstances in the neighbourhood.

Analysis and observations
The historical development in the Indische Buurt consist of many building
periods. Each of those time periods had its own ideologies about habitat and
habitus, which influenced the way buildings appear and function. Despite these
large differences, the morphology of all the established housing in the Indische
Buurt is composed by the model of the closed building block. The morphology
of the closed building block creates a clear distinction between public and
private. Due to the large scale housing blocks in the Indische Buurt, the area
inside the block becomes an collective inner space. Those inner spaces are the
informal area’s protected from the outside world, were everyday life takes place.
By observing those inner spaces in the Indische Buurt it becomes clear that a
lot of those spaces are actually not used. Also there is no relation between the
surrounding houses with private gardens, and the collective inner space. Access
to the inner area takes place through spooky underpasses. In some cases the
inner space is extremely neglected and only used as a dump.

design aproach
The intensive research and observation leads to conclusions which give
conditions for a design approach:
•

First the model of the closed building block in the Indische Buurt can not
been seen as generic model. A lot of different parameters have an effect
on the appearance, functioning and the everyday live in and around the
building blocks, that requires a specific contextual approach.

•

Recent developments in the Indische Buurt took mainly place in the
oldest part of the neighbourhood, the New Indische Buurt stays behind.
To balance future developments, it is important to come up with design
interventions that can serve as a catalyst in the New Indische Buurt.

•

The inner spaces which are meant for everyday use by residents are
nowadays not functioning at all. There is no relation between the public
and collective space. Particularly the inner space of the building block has a
lot of opportunities.

Sumatra building block as casestudy
The design approach is tested in which the Sumatra building bock serves as
a case. The Sumatra building block is a fascinating, exceptional, large scale
building block. Municipality has plans to demolish a large part of the building
block, whereas the urban renewal period showed that this approach of large
scale demolition not always brings back more quality. The challenge is to deal
in an appropriate way with the existing morphology and the houses in the
way they occur on the one hand, and to create more quality in the complex
composition of the building block on the other hand.
Many different aspects are causing problems in the Sumatra building block.
•

The building block is designed by twelve different architects in the style of
the Amsterdamse School. Coherence in the facade is one of the principles

in this style, however, the many different designers didn’t succeed at some
parts.
•

Due to different ownership the inner space results in many fragmented
spaces.

•

Houses are to small, there is only one typology implemented and the
(upstairs) apartments don’t have a private garden and no access towards
the inner space.

•

The school situated in the building block has no relation with its
surrounding. Also the playground of the Gerhardschool is a physical barrier
in the middle of the inner space.

•

Initially the architecture of the Amsterdamse School accentuated the large
Sumatra square through a recess in the morphology of the building block.
Today this relation doesn’t exist anymore because of a large amount of
parking lots in front of the building block.

Design proposal
All these complex different aspects are unrelated to each other. In the design
proposal the inner space will be a binding element, in which al the aspects come
together and the relation between different actors (school, inhabitants, housing
corporation) becomes stronger. Furthermore there is more functional program
added in order to extend the social functioning in the building block. The
Gerhardschool will be expanded by a daycare center that interacts with care
centers for elderly.
In the design proposal, the large scale inner space consist of a sequence of many
different ‘buitenkamers’. This idea of ‘buitenkamers’ is established during the
design process and it can be interpreted as outdoor spaces which are framed in
a certain way, making them enforce their own identity and use.

The smallest ‘buitenkamer’ occurs in the form of patio dwellings. The
existing houses are renovated in a way that each dwelling gets it’s own small
outside space: this can be a patio or a terrace on a higher level. Those outside
‘rooms’ are private areas connected whit the larger collective inner garden.
The ‘buitenkamer’ also exist as an in between scale. One of those in between
scale ‘buitenkamers’ occurs in the daycare centre. A patio fulfils the needs
for younger children to play in an save and protected outside space. Another
appearance of the in between scale ‘buitenkamer’ occurs as areas of trees and
vegetation in the underground parking.
The inner space itself framed by the surrounding houses, can be seen as a large
collective ‘buitenkamer’. The inner garden combines a complexity of functional
program (parking, daycare center and accesses for dwellings) in a way that
it’s still experienced as a large scale area. The roof of the daycare center is an
important element in the inner garden, it creates a route which links different
areas through subtile variations in heights.
The final design is a result of combining the understanding of the spatial,
social and historical aspects of the specific location, whit the concept of
‘buitenkamers’. The case of the Sumatra building block shows that it is possible
to awaken a sleeping block and let it come to life again.
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Inleiding

Na decennia van vrijwel exclusieve aandacht voor de ruimtelijke uitbreiding
van de stad kantelt de focus steeds verder naar de doorontwikkeling van de
bestaande stad. De stad kan gezien worden als een dynamisch weefsel, dat
continue veranderd onder de invloed van maatschappelijke processen en
veranderende woonculturen van bewoners. De bestaande stad is al onderhevig
geweest aan vele transformaties op het gebied van samenleving, cultuur,
economie en ruimtelijke ontwikkelingen. Dit maakt de ontwerpopgave in de
bestaande stad tot een complexe opgave.
In het afstudeeratelier Habitat Reloaded is de stad Amsterdam het
vertrekpunt van onderzoek. De historische ontwikkeling van de Amsterdamse
volkshuisvesting in de 19e en 20e eeuw is vergelijkbaar met andere steden,
en er dienen zich locaties aan die voorbeeldig zijn voor de verschillende
stedenbouwkundige en architectonische paradagima’s van het stedelijk wonen
in deze periode.
In dit afstudeeronderzoek is de doorontwikkeling van de bestaande stad
toegespitst op de Indische Buurt. De Indische Buurt is eind 19e eeuw, begin
20e eeuw opgericht. In deze periode is het model van het gesloten bouwblok
als basiselement van het stedelijk weefsel veel toegepast, net als in vele andere
Nederlandse en Europese steden. De Indische Buurt is al bijna een eeuw lang
blootgesteld aan ruimtelijke en sociale processen, echter de basis van het
ruimtelijke weefsel is nog steeds het model van het gesloten bouwblok.
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De 19e eeuwse ring

Tot het eind van de 19e eeuw bestond het gebied dat we nu kennen als de
Indische Buurt voornamelijk uit landbouwgrond. Het gebied was eigendom van
drie gemeentes: Amsterdam, Nieuwer Amstel en Diemen. Na een lange periode
van economische stagnatie ziet Amsterdam tussen 1850 en 1920 zijn bevolking
verdrievoudigen, van 230.000 tot 690.00 inwoners.1 Omdat het grondgebied van
Amsterdam in de voorafgaande twee eeuwen nauwelijks uitgebreid was en men
dringend meer ruimte nodig had werd in 1896 delen van Nieuwer Amstel en
Diemen geannexeerd. ( figuur 01)

Plan Kalff
In 1877 diende de directeur van Publieke Werken Jan Kalff een nieuw
uitbreidingsplan voor Amsterdam in. ( figuur 02) Er kwam een ring
volkshuisvesting tot stand rond de middeleeuwse grachtengordel. Deze 19e
eeuwse ring is in relatief korte tijd gebouwd, waardoor een samenhangend
stadsbeeld kon ontstaan. Leidend in het ontwerp waren de aanwezige sloten,
die gedempt werden en transformeerden tot straten. Er is vaak sprake van
lange, rechte straten met een incidentele knik. De concentrische structuur van
de grachtengordel werd ingewisseld voor een stelsel van twee loodrecht op
elkaar staande richtingen. Tussen de straten verrezen gesloten bouwblokken
van 4 of 5 lagen, met een strikte scheiding tussen openbaar en privé. Men
bouwde aanvankelijk perceelsgewijs, meestal in series van twee of drie panden.
Door de perceelsgewijze bebouwing is een verticale compositie van de gevels
ontstaan. In het plan-Kalff waren geen pleinen opgenomen. Pleinen kwamen er
door toedoen van particulieren, vaak op kruispunten van straten, bijvoorbeeld
door het afschuinen van hoeken.

1
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Castex, 2007, p.97

Fig. 01
Boven: Amsterdam vóór de
annexatie van 1896. In rood
gearceerd; het gedeelte van de
Indische Buurt dat onderdeel is
van de 19e eeuwse ring.
Onder: Amsterdam na de
annexatie van 1896. In rood
gearceerd, de gehele Indische
Buurt. De tweedeling die in het
stedelijk weefsel van de Indische
Buurt ontstaat, is in de huidige
situatie nog steeds aanwezig.
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Kalff houdt zich uitsluitend bezig met het bouwrijp maken van de grond; de
bouw van woningen laat hij in handen van speculanten. Bij de verkaveling van
de arbeiderswijken gaat het vooral om speculatieve investeringen waarbij een
maximaal rendement wordt gezocht, met als gevolg zeer bekrompen woningen
(20m2 in totaal): één kamer per gezin, met een eenzijdige oriëntatie, bedsteden
en keukenhoek: de bekende alkloofwoningen.2 De aldus gebouwde wijken in
de 19e eeuwse ring (Spaarndammerbuurt, Staatsliedenbuurt, Kinkerbuurt,
Dapperbuurt, Pijp en Oosterparkbuurt) nemen het hele vrij gebleven oppervlak
tussen de grachtengordel en de gemeentegrens in beslag. In 1877 toen Plan Kalf
ingediend werd, viel slechts een klein gedeelte van de huidige Indische Buurt
binnen de gemeentegrenzen, alleen dit gedeelte is daarom bebouwd volgens de
pragmatische aanpak van Kalff.

Speculatiebouw in de Indsiche Buurt
Het kleine gedeelte van de Indische Buurt dat aansluit op de door Kalff
ontworpen stadsuitbreiding, wordt ook wel de Oude Indische Buurt genoemd.
Dit gedeelte bevindt zich in de noordwestelijke hoek, begrensd door de
Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Tweede Atjehstraat en Celebesstraat. In de
oude Indische Buurt. ( figuur 03)
De speculatiebouw in de Indische Buurt is voornamelijk tot stand gekomen van
1900 tot 1911. Tijdens de periode van speculatiebouw was de perceelstructuur
het leidende principe in het architectonisch ontwerp en de typologie van
woningen. Er werden smalle diepe woningen gebouwd met een gemiddeld
vloeroppervlak van 50m2. Hierin woonde meestal grote gezinnen.

2
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Castex, 2007, p.100

Fig. 02
Plan voor de uitbreiding van
Amsterdam opgemaakt in 1877
door J. Kalff. De noordwestelijke
bovenhoek van de Indische Buurt
is licht aangezet in het plan.

nieuwbouw
bestaande bebouwing

Fig. 03
De bebouwbing van de Oude
Indische Buurt (rechts) volgt de
richting en het stratenpatroon van
de Dapperbuurt. (links, aan de
andere zijde van het spoor)
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Fig. 04
Typisch voorbeeld van speculatiebouw in
de Eerste Atjehstraat. (beeld uit juni 1923)

In het gevelbeeld wordt door de smalle verkavelingsstructuur een vertikale
geleding afgedwongen. Deze verticaliteit wordt versterkt door de ritmiek
van de raampartijen en een variatie aan uitkragende daklijsten, hijsbalken en
dakkapellen. ( figuur 04)
Belangrijk in de vormgeving van veel woningblokken in de Indische Buurt is
de aanwezigheid van winkelpuien, die op regelmatige afstand in de gevelwand
werden geplaatst. De straatwand bestaat weliswaar uit individuele panden, of
ensembles, maar de wand oogt wel als een geheel.
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Opkomst sociale woningbouw

Na de uitbreiding in de vorm van de 19e eeuwse ring blijft de bevolking
van Amsterdam toenemen. Er treedt een extreme overbezetting van de
volkswoningen op, met als gevolg dat in de net nieuw gebouwde wijken een
overbevolking van de toch al bekrompen vertrekken ontstaat.
In reactie op de speculatiebouw richten filantropen en zakenlui vanaf het
eind van de negentiende eeuw woningbouwverenigingen of -corporaties op.
Zij stelden zich tot taak goedkope, maar goede en hygiënische woningen te
bouwen.1 Echter deze situatie van slechte woonomstandigheden (die zich in
dezelfde tijd ook in andere belangrijke Nederlandse steden voordeed), kon niet
tot een oplossing worden gebracht zonder ingrijpen van de overheid.
Twee belangrijke overheids maatregelen die voor de stad Amsterdam belangrijk
zijn geweest zijn de invoering van het erfpachtsysteem en de aanname van de
Woningwet.

erfpachtsysteem
Met de annexatie van Nieuwer-Amstel in 1896 wordt het oppervlak van
Amsterdam vergroot van 3250 tot 4630 ha.2 De stad begint met systematische
grondaankopen, zodat ze druk kan uitoefenen op de onroerendgoedmarkt en
om een rem te zetten op de grondspeculatie. In hetzelfde jaar voert de stad
het erfpachtsysteem in. Dit houdt in dat ze de eigendom van de bouwrijp
gemaakte grond in eigen hand houdt. Het argument hiervoor is dat in een
periode van stijging van grondprijzen de door de grondwerkzaamheden
toegenomen waarde moet toevallen aan de gemeenschap, vertegenwoordigd
door het gemeenschapsbestuur, in plaats van bij te dragen aan de private

1

De Liagre Böhl, 2010, p.307

2

Castex, 2007, p.104
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winst. In dezelfde tijd neemt de gemeente het beheer op zich van een
aantal ondernemingen die voorheen gedreven werden door particulieren,
zoals de water- telefoon- en gasbedrijven en het openbaar vervoer. Het
gemeentebestuur van Amsterdam krijgt zo meer invloed in het direct sturen van
de stadsontwikkeling.

woningwet
In 1901 werd de Woningwet in Nederland ingevoerd. Niet alleen de
woningbouw maar ook de groei van de bebouwing in het algemeen,
werd sterker gereguleerd dan ooit te voren: gemeenten waren verplicht
bouwverordeningen op te stellen. Gemeenten met meer dan 10.000 inwoners
moesten een uitbreidingsplan maken. Tegelijk met de regels kwamen er ook
controlerende instanties, zoals Bouw en Woningtoezicht, woninginspecteurs
en gezondheidscommissies.3 Een van de belangrijkste maatregels was echter
dat voor het eerst de mogelijkheid werd geschapen van overheidssteun bij het
bouwen van huizen. Aanvankelijk resulteerde dit in woningwetvoorschotten
die verleend konden worden, deze voorschotten diende in vijftig jaarlijkse
termijnen terug betaald te worden. Het verlenen van woningwetvoorschotten
was gebonden aan strenge regels en controle. Om te beginnen werden de
voorschotten alleen verleend aan officieel toegelaten stichtingen of bedrijven.
Om te worden toegelaten waren deze instanties verplicht ‘uitsluitend op
het terrein van de volkshuisvesting werkzaam zijn.4 Deze procedure van
voorschotten is alleen in de beginperiode volgens het boekje verlopen. De
economische gevolgen van de Eerste Wereldoorlog maakte een drastischte
aanpassing in de werking van de Woningwet noodzakelijk. Door de stijgende
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3

Stissi, 2007, p.17

4

Ibid, p.17

materiaalkosten, de rentestijging en de hoger wordende lonen werd particuliere
woningbouw steeds minder rendabel. Echter de woningnood en de behoefte aan
goedkope woningen was groot. Om te voorkomen dat woningbouwcorporaties
zouden stoppen met het maken van nieuwe plannen beloofde de gemeente
Amsterdam in 1916 uitgebreide financiële ondersteuning.

Sociale woningbouw in de Indische Buurt
Van ongeveer 1910 tot 1920 werd de rest van de Oude Indische Buurt
volgebouwd met corporatiewoningen. ( figuur 05) Het betrof arbeiderswoningen

nieuwbouw
bestaande bebouwing

Fig. 05
Slechts een significant gedeelte
van de Indische Buurt is bebouwd
met eerste verenigingsbouw.
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die zich op een aantal punten gunstig onderscheiden ten opzichte van de
speculatiebouw. De percelen waren niet in de diepte, maar in de breedte
gebouwd, hierdoor werden de woonkamers breder en de slaapkamers groter.
De slaapkamers waren zo gebouwd dat er voldoende lucht en daglicht in kwam.
Het oppervlak van de woningen was echter niet veel groter dan dat van de
speculatiebouwpanden. Het bijzondere van de verenigingsbouw was niet zozeer
de kwaliteit van de huizen, als wel de bemoeienissen van de bestuurders met
het leven van de bewoners. Zij hadden woningopzichters in dienst die toezagen
op het gedrag van de huurders. De arbeiders mochten niet rondhangen op straat
en in de kroeg: het gezinsleven moest centraal staan.5 Daarom stimuleerden de
bestuurders ook allerlei vormen van verenigingsleven.
Slechts een significant gedeelte van de Indische Buurt is bebouwd met
deze eerste verenigingscomplexen. Ook na de invoering van de woningwet
overheerste het gesloten bouwblok met vier woonlagen. Er is echter ook
met een paar nieuwe gedachten over het bouwblok ‘geëxperimenteerd’ in de
Indische Buurt:
•

Zo bouwde de coöperatieve bouwvereniging Rochdale 88 woningen
in samenwerking met de architect J.E. van der Pek. Opvallend aan
diens bouwplan was de gemeenschappelijke binnentuin - de eerste in
Amsterdam - en de sobere solide bouwstijl. ( figuur 06)

•

Een andere uitzonderlijk project waren de woningen van corporotie Eigen
Haard, gerealiseerd volgens het tuinstadideaal van laagbouw. ( figuur 7) In
1913 verschenen er naar ontwerp van J.H.Leliman 160 woningen met een
benedenhuis en een bovenhuis, in totaal twee verdiepingen hoog, terwijl de
rest van de bebouwing Indische Buurt minstens vier bouwlagen telt.

5
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De Liagre Böhl, 2010, p.307

Fig. 06
Gemeenschappelijke binnentuin
in het bouwblok ontworpen door
J.E. van der Pek.

Fig. 07
Laagbouw in de Indische Buurt,
ontworpen door J.H. Leliman.
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Gordel 20-40

Door de invoering van de woningwet, werd het mogelijk om veranderende
opvatting over sociale huisvesting toe te passen. Rond diezelfde periode
drongen ook nieuwe inzichten in de stedenbouw door. Het eerdere werk van
Kalff werd bekritiseerd voornamelijk vanwege het eentoninge stratenplan.De
vormgeving van straten, pleinen en gebouwen in de Gordel 20-40 onderscheidt
zich dan ook duidelijk ten opzichte van de negentiende eeuwse uitbreidingen.
Een gedeelte van de nieuwe uitbreidingen is samengesteld op basis van de
ontwerpen van architect en stedebouwkundige H.P. Berlage. De Gordel 2040 heeft echter nooit één samengesteld uitbreidingsplan gekend, het is een
optelsom van afzonderlijke uitbreidingsplannen in het oosten, zuiden en westen
van de stad. Gaandeweg ontstond een nieuwe buitenring om de stad. ( figuur 08)
De plannen van Berlage vertonen een sterke samenhang tussen stedenbouw
en architectuur, die ondermeer tot uitdrukking komt in bijzondere
hoekbebouwingen, torens in de zichtlijnen van straten en poorten. De
bouwblokken en straatwanden zijn als één geheel ontworpen. Verspringingen
in de rooilijnen accentueren de stedenbouwkundige opzet en versterken de
vorm en functie van de openbare ruimte. De hoofdstraten zijn altijd recht, met
aan weerszijden monumentale gebouwen. De zijstraten zijn soms geknikt of
gebogen en voeren naar besloten woongebieden, met sfeervolle pleintjes van
een intiemer karakter.

Schoonheidscommissie
De schoonheidscommissie heeft in het maken van bouwplannen voor de
Gordel 20-40 een sturende rol gespeeld. Dit gebeurde door de jaren heen op
verschillende manieren. In 1921 bestond de Schoonheidscommissie voor de
stad Amsterdam uit achttien leden.: vertegenwoordiger van verschillende
geledingen en negen architecten. Alleen de architecten hadden stemrecht,
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Fig. 08
De Gordel 20-40 is een optelsom
van afzonderlijke uitbreidingen
in het oosten, zuiden en westen.
Gaandeweg ontstond een nieuwe
buitenring rondom de stad. (In
rood gearceerd: het gedeelte van
de Indische Buurt dat behoort tot
de Gordel 20-40)
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de andere leden hadden een adviserende stem.1 De commissie bepaalde de
afmeting en de ligging van de bouwblokken. Ook bepaalde ze de grootte
van de bouwpercelen die door één architect zouden worden ontworpen, de
schoonheidscommissie dacht hierbij in grote maten om zo versnippering van de
architectuur te voorkomen. In de discussie met de Schoonheidscommissie ging
het vaak alleen over de gevels. Over de plattegronden van de woningen werd
niet gesproken, die werden gemaakt volgens een standaard schema. Soms was
het zelfs het geval dat de binnen en de buitenkant van een architectuureenheid
door verschillende architecten ontworpen was.

De Indische Buurt als onderdeel van de Gordel 20-40
In 1918 nam de gemeente een uitbreidingsplan voor het nog niet bebouwde deel
van de Indische Buurt. Op basis van dit plan heeft het stadsbestuur vervolgens
alle grond via aankoop of onteigening verworven. Over de uitwerking van
het uitbreidingsplan was inmiddels een discussie aan de gang tussen twee
ambtelijke diensten. Architect J.M. van der Mey verwierf van Publieke Werken
de opdracht om voor de nieuwe buurt een stratenpatroon te ontwikkelen,
maar zijn voorstel kreeg tegenwerking van de directeur van de Gemeeentelijke
Woningdienst, de socialist Arie Keppler. Hij vond het plan van Van der Mey
te krap opgezet en wenste invoeging van plantsoenen en speelplaatsen. Het
resultaat van deze discussie was een compromis tussen beide concepten:
enerzijds smalle straten en anderzijds een ruime allee er dwars doorheen (de
Insulindeweg), plus een aantal pleinen met groen. Keppler verlangde ook dat
de bouwvergunningen verleend zouden worden aan woningbouwcorporaties,
maar hierin trok hij aan het korste eind.2 Door de economische crisis, die
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Fig. 09
Hoek Insulindeweg-Celebesstraat,
door architect H.Th. Wijdeveld.
(beeld uit 1972)

nieuwbouw
bestaande bebouwing

Fig. 10
In een periode van vier jaar is de
Indische Buurt als onderdeel van
de Gordel 20-40 volgebouwd.
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begonnen was rond 1919, werd in 1921 de rijksteun aan de sociale woningbouw
opgeheven. De plotselinge beëindiging van de rijkssteun had als gevolg dat de
Gemeentelijke Woningdienst geen geld meer had om haar plannen te realiseren.
Hierdoor viel de woningwetbouw tussen 1923 en 1927 bijna stil en nam de
particuliere woningbouw een vlucht. Door de grote vraag naar woningen en
dalende bouwkosten, steeg de particuliere woningbouwproductie. 3 Hoewel
Keppler vast probeerde te houden aan zijn idealen, om de bouwgrond in de
Indische Buurt te bestemmen voor sociale woningbouw, onttrok Publieke
Werken de bouwgrond om aan de vraag van de particuliere bouwers te voldoen.
De bouwpercelen werden dus door particuliere ondernemers overgenomen om
huurwoningen neer te zetten. De gemeente bepaalde wel - om speculatie tegen
te gaan - dat de particulieren de grond voor 50 jaar in erfpacht kreeg.4
De architecten die vanaf 1923 de woonblokken in de nieuwe buurt ontwierpen,
hoorden bij de Amsterdamse School. De uitvoering van de Amsterdamse
School is in de Indische Buurt echter minder weelderig en monumentaal
dan bijvoorbeeld de bekende ‘arbeiderspaleizen’ van Michiel de Klerk in de
Spaarndammerbuurt. De Schoonheidscommissie voor het grootste deel van de
Indische Buurt bestond uit de architecten: Z.D.J.W. Gulden, Walrave Boissevain,
J.F.H. Spier, W.H. Vlieger en J.Th. Peters.5 De huizen in de Nieuw Indische
Buurt waren overigens ruimer dan de vereniginswoningen in de oude buurt:
gemiddeld rond 60 vierkante meter. In de relatief korte periode van vier jaar
(1923-1927) was het resterende deel van de Indische Buurt volgebouwd. Op
dat moment was de Indische Buurt de grootste ‘voorstad’ van Amsterdam, met
meer dan 50.000 inwoners.

3
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Fig. 11
Luchtfoto van de oorspronkelijke
Gordel 20-40 bebouwing. De
opzet is duidelijke grootschaliger
in vergelijking met de 19e eeuwse
bebouwing. De compromissen
van Van der Mey en Keppler
zijn hier duidelijk herkenbaar:
enerzijds smalle straten en
anderzijds een ruime allee dwars
er dooheen, plus een aantal
pleinen met groen.
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Stadsvernieuwing 1975-1990

De term ‘stadsvernieuwing’ betekent: nieuwbouw en herstel in verpauperde en
verkrotte stadsdelen.1 De start van de stadsvernieuwing in Amsterdam wordt
gekenmerkt door sanering: totale afbraak, gevolgd door nieuwbouw. Bewoners
uit saneringsgebieden verhuisden naar elders. De aandacht voor de bewoners
was nog bijzonder schaars. De eerste fase van de stadsvernieuwing was een
kaalslagperiode waarin de bewoners, veelal met een laag inkomen, weinig
hadden in te brengen. Hiertegen kwam de buurtbevolking in opstand. In de
loop van de jaren ontstond er zowel in Amsterdam als in de rest van het land
een omslag in de ‘afbraakbenadering’. Het concept ‘buurtgericht bouwen’ werd
geboren. In 1978 waren er elf stadsvernieuwingsgebieden door de wethouder
voor Stadsvernieuwing Jan Schaefer aangewezen. ( figuur 12) Voor elk van
deze gebieden was de stadsvernieuwing een proces van vallen en opstaan,
ook de Indische Buurt heeft tijdens deze periode grote ruimtelijke en sociale
transformaties ondergaan.

Stadsvernieuwing in de Indische Buurt
Een groot deel van de woningen behorende tot de Gordel 20-40 is gebouwd op
slechte funderingen. De Nieuwe Indische Buurt stond op opgespoten grond
die niet sterk genoeg bleek te zijn. Voordat de bodem goed was ingeklonken,
was men al begonnen met de heiwerkzaamheden. Dit leverde verzakken van
60 tot 70 centimeter op.2 Achteraf moet worden vastgelegd dat de aannemers
opgejaagd door hun particuliere bouwheren, maar wat hebben aangerommeld.
Tijd was geld en te snel zijn de blokken uit de grond gestampt.
Vanaf 1970 nam het verval van de woningen ernstige vormen aan. De gemeente
Amsterdam zag de Indische Buurt echter niet als een stadsvernieuwingsbuurt.
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Fig. 12
De elf stadsvernieuwingsgebieden,
waarvan de Indische Buurt als
een van de laatste is toegevoegd.
(De oorspronkelijk afbeelding
is gepubliceerd in 1980 in: Een
verhaal over de stadsvernieuwing)
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Toen in 1969 de eerste stadsvernieuwingsnota uitkwam werd de buurt met geen
woord genoemd en volledig buiten het saneringsbeleid gehouden.

sloop en nieuwbouw
In de planningsperiode 1977-1982 is er voortdurend gebouwd: elk jaar
verdwenen er zo’n 500 woningen en kwamen er 250 voor in de plaats.
In totaal hebben de gemeente, de woningbouwcorporaties en een enkel
projectontwikkelaar in deze fase dus 17250 nieuwe woningen opgeleverd. Dit
bouwvolume was groter dan in andere buurten. Ongeveer de helft van alle
nieuwbouw in de stadsvernieuwingswijken in Amsterdam is in die jaren in de
Nieuwe Indische Buurt neergezet.3 Er is zo snel gewerkt doordat de gemeente
de erfpacht makkelijk kon onteigenen. Deze fase van sloop en nieuwbouw ging
gepaard met een nog grootschaligere opzet van de bebouwing. Op sommige
plekken werden twee bouwblokken gesloopt, en er kwam één grootschalig
bouwblok voor in de plaats.
Buurtbewoners eisten dat de de gemeente op kleinere schaal zou gaan breken
en bouwen: niet meer met hele woonblokken tegelijk, maar per groepje panden.
Tijdens het bouwen stonden er door de buurt heen woningen leeg die waren
dichtgespijkerd. De eigenaars hadden moeten kiezen tussen herstellen of het
gebruik staken en kozen meestal voor het laatste. De bewoners moesten hun
biezen pakken en verhuizen. Vanaf 1978 namen krakers deze woningen in.
Actief waren de krakers bij de bestrijding van de komst van koopwoningen.
( figuur 13) Doordat de meeste huizen in de nieuwe buurt particulier eigendom
waren, werd er in de jaren 70 veel gespeculeerd met woningen die de gemeente

3

36 — Hoofdstuk 1

De Liagre Böhl, 2010, p.319

Fig. 13
Buurtbewoners waren actief bij
de bestrijding van de komst van
koopwoningen.

nieuwbouw
bestaande bebouwing

Fig. 14
Ongeveer de helft van alle nieuwbouw in de stadsvernieuwing
in Amsterdam is in de Nieuwe
Indische Buurt neergezet.
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had bestemd voor de sloop, om er premiekoopwoningen4 van te maken.
Uiteindelijk kregen de buurtbewoners en krakers hun zin; de gemeente kocht
de particuliere eigendommen op. Vervolgens bepaalde Schaefer dat er op de
plek van de gekochte slooppanden, woningwetwoningen moesten komen.
In plaats van enkele honderden koopwoningen kwamen er evenveel sociale
huurwoningen voor de arme buurtbewoners.

vernieuwingen in de jaren tachtig
In de bouwfase 1978-1982 had de gemeente uitsluitend oog voor het zo
snel mogelijk bouwen van woningen in de zuidoosthoek en schonk zij
nauwelijks aandacht aan de rest van de buurt. In de jaren die volgden heeft het
stadsbestuur grotendeels voldaan aan de wensen van de burgers in de buurt.
Allereerst liet men zo’n 1520 woningen restaureren. De oude huizen bleven
dus staan, zodat de compacte bouw van de buurt in stand bleef en er relatief
meer mensen konden blijven wonen. Behoud en herstel was, paradoxaal
genoeg, vooral mogelijk in de Oude Indische Buurt en in het bijzonder waar de
woningbouwcorporaties de eerste sociale huurwoningen had neergezet. Die
woningen waren het degelijkst gebouwd. Maar ook al waren deze panden er
bouwtechnisch goed aan toe, toch waren zij vaak slecht onderhouden, zodat zij
een stevige opknapbeurt verdienden. In 1986 vertrok Schaefer als wethouder
en sindsdien kwam er een langzaam einde aan de stadsvernieuwing, zowel
in de Indische Buurt als elders in Amsterdam. In datzelfde jaar was van de
totale woningvoorraad van 10.000 woningen - 43 procent vervangen door
nieuwbouw. Van de niet-vervangen voorraad was 38 procent gerenoveerd en via
aankoopbeleid in het bezit van woningcorporaties gekomen.5
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Fig. 15
Gevelbeeld van de jaren 80 nieuwbouw aan het Ambonplein.
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Stedelijke vernieuwing 1990-heden

Vanaf de jaren 90 wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke omgeving door de
gemeente Amsterdam vanuit een Stedelijk Vernieuwings beleid. In de jaren na
de stadsvernieuwing is de Indische Buurt bestempeld tot een van de grootste
probleemwijken van Amsterdam.
In de Indische Buurt betekende het ‘Bouwen voor de Buurt’ dat er geen
koopwoningen kwamen: alleen sociale huur. De Nederlandse sociale huursector
bood in eerste instantie woningen voor verschillende inkomensgroepen. In 1989
werd het beleid echter aangepast, de sociale huur is dan alleen nog bedoeld voor
mensen met een beneden-modaal inkomen. Dit resulteerde in een homogeniteit
van de wijk in termen van inkomen. Tevens was de buurtbevolking van de
Indische Buurt - zowel autochtoon als allochtoon danig getroffen door de
economische crisis die in de jaren 80 huishield. Wat betreft werkeloosheid
scoorde de buurt destijds het hoogst van alle Amsterdamse wijken: ongeveer
een derde van de bewoners had geen werk. 1 Dit ging gepaard met veel
criminaliteit en overlast in de wijk.
In de periode van de stedelijke vernieuwing is het imago van de Indische Buurt
verbeterd. Vooral de laatste jaren is er is voornamelijk geinvesteerd in de Oude
Indische Buurt. Veel van de speculatiebouw woningen zijn gerenoveerd en zijn
momenteel gewilde woonlocaties voor starters en jonge gezinnen. Men spreekt
ook wel van een zogenaamd gentrificatieproces dat plaats vindt in het noordwestelijke deel van de Indische Buurt. Door het opknappen van particulier
woningbezit gepaard door de vestiging van nieuwe faciliteiten (zoals filmhuis
Studio K en het Stay OK hostel) worden nieuwe doelgroepen tot de wijk
aangetrokken. De Nieuwe Indische Buurt ontwikkelt zich in mindere mate.

1
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Fig. 16
Gerenoveerde speculatiebouwwoningen zijn erg gewilde woon
locaties in de Oude Indische Buurt

renovaties
nieuwbouw
bestaande bebouwing

Fig. 17
Voornamelijk de Oude Indische
Buurt profiteert van investeringen,
veel particuliere woningen in dit
deel zijn gerenoveerd.
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Bouwblok definitie

Ruimtelijke definitie van het gesloten bouwblok
Een bouwblok definiëren wij als een overwegend bebouwde ruimte
die bestaat uit een verzameling van aan elkaar grenzende percelen, omringd door infrastructuur. Het geheel of het grootste deel
van een bouwblok bestaat uit woningen; of het bezit minstens de
morfologische eigenschappen (grootte, vorm, ontsluitingsmogelijkheden.) om er woningen op te realiseren. Het basismodel van het
bouwblok is een gesloten bouwblok. De celwand, het geheel van de
bebouwing langs de straat, is de grens tussen de openbare ruimte en
het binnengebied1.
De rooilijn legt in principe de hoofdlijn van het bouwblok vast. We spreken
van een bouwblok zodra meerdere rooilijnen een (al dan niet regelmatige)
veelhoek vormen. Wanneer je de rooilijn als verticale vlak doortrekt ontstaat
een gevelvlak dat het gezicht van het bouwblok bepaald. De gevel gaat een
relatie aan met de openbare ruimte, en bepaalt in grote maten het ervaren van
de straat. Wat zich achter de gevel voltrekt is aan het oog onttrokken en laat
zich daardoor in veel mindere maten binden aan regelmaat. Achter de gevel gaat
ieder zijn eigen gang, alles kan. Dus eigenlijk kan de rooilijn gezien worden als
een scheidslijn tussen formeel en informeel.
Het theoretisch bouwblok bestaat uit bebouwing rondom met daar binnen
omsloten open ruimte. In het geval van kleinschalige bouwblokken, is het
binnengebied vaak opgedeeld in tuinen. Zodra het bouwblok in schaal toeneemt
is het binnengebied soms meer dan alleen tuinen. De configuratie van het
binnengebied kan in de praktijk op vele manieren tot uiting komen.

1
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Het gesloten bouwblok als sociaal kader
Het gesloten bouwblok kent niet alleen een, fysieke, ruimtelijke definitie. Juist
de fysieke vorm van het gesloten bouwblok geeft ook een sociale definitie aan
het bouwblok:
Het bouwblok werkt binnen de stad als een sociale condensator.
Het bouwblok verdeelt de stad in ik, wij en zij. De rand van het
bouwblok is van mij, de buitenkant van hen en binnenin is het
van ons. Aan de rand zitten de private ruimtes. Zij omzomen een
collectief gebied dat enkel toegankelijk is voor de bouwblok-bewoners. Tegelijkertijd sluit de rand dit gebied af van de rest van de
stad, de openbare ruimte. Bouwblokken zijn op die wijze beschouwd
sociomorfologische modellen. Ze induceren enkel door hun vorm
een sociale verhouding. 2
Misschien kunnen we het bouwblok beschrijven als een nostalgisch verlangen
om sociale ruimte op heldere wijze te ordenen. (Een collectief van bewoners,
omzoomd door hun private eenheden en aldus afgeschermd van het openbare
buitengebied. Andere modellen zijn zelden even helder. Absoluut uniek
aan het model van het gesloten bouwblok is dat het door ruimtelijke positie
gegenereerd wordt.3 Door het private deel te situeren tussen openbaar en
collectief, zijn de grenzen ruimtelijk helder en karakteristiek. Wanneer in
andere modellen het openbare aan het collectieve grenst, wordt die grens
zelf vaak een probleem. Ofwel is ze vaag ofwel moet ze juridisch-technisch
georganiseerd worden in de vorm van een hek.

2 Apostel, 2007, p.188
3 Ibid, p.193
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Het gesloten bouwblok in de Indische
Buurt

Het hoofdstuk over de historische ontwikkeling van de Indische Buurt heeft
getoond dat het gesloten bouwblok als morfologisch element voorkomt in
elke bouwperiode. Echter elke bouwperiode voegt zijn eigen kenmerken toe
aan het basiselement van het gesloten blok. Het verenigingsbouwblok komt
in de Indische Buurt echt als een uitzondering voor, en is daarom in deze
beschouwing achterwege gelaten.

Het 19e eeuwse bouwblok
•

Het 19e eeuwse bouwblok is niet als één geheel ontworpen. Het bouwblak
is samengesteld uit individueel ontworpen woningen. Omdat snel en
goedkoop gebouwd diende te worden is wel overal hetzelfde principe
toegepast.

•

De agrarische sloten verkaveling bepaalt de grote en de vorm van het
bouwblok: langgerekt stratenpatroon, ingevuld met een smalle diepe
kavelstructuur.

•

De hoekoplossingen van het 19e eeuwse bouwblok in de Indische Buurt,
komt meestal voor in de vorm van het draaien van een reeks kavels aan de
korte zijde. De plattegrond blijft in principe hetzelfde als de woningen aan
de lange zijde.

•

Het centrale binnengebied is volledig geïsoleerd van de straten en wordt
over het algemeen ingenomen door prive tuinen.

•

De begane grond verdieping ligt direct aan de straat en is vaak ingedeeld
met winkelpuien. In de hoogte telt het blok vier lagen.
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Fig. 18
Het bouwblok aan de Madussa
straat is een typisch 19e eeuws
bouwblok in de Indische Buurt.
De vorm van het bouwblok
vormt de voormalige agrarische
slotenverkaveling, vandaar ook de
lichte kromming.
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Het Amsterdamse School bouwblok
•

Het Amsterdamse School bouwblok wordt niet als eenheid ontworpen,
echter in de meeste gevallen wordt het bouwblok in architectuureenheden
verdeeld die aan verschillende architecten worden toebedeeld. Er wordt
eerder getracht een eenheid te bereiken tussen de beide zijden van de
straat, dan het bouwblok zelf als eenheid op te vatten.

•

De vorm van het bouwblok is bepaald door de ruimere opzet van de Gordel
20-40 uitbreiding. Ten opzichte van de 19e eeuwse bouwblokken zijn de
Amsterdamse School bouwblokken grootschaliger opgezet.

•

De Amsterdamse School experimenteert met de organisatie van de
hoekpercelen. De hoek is een moeilijke ontwerpopgave; aan de ene kant
dient de continuïteit van de gevels gehandhaaft te worden en tegelijkertijd
dient het bijzonder punt van het weefsel gemarkeerd te worden. Door de
specifieke oplossing zijn de hoeken anders: kleinere cellen en bijzondere
indelingen.1

•

Het centrale binnengebied in de Indische Buurt kent over het algemeen een
rand van privetuinen, met aan de binnenzijde een collectieve tuin. Toegang
tot de collectieve tuin vindt plaats door afgesloten onderdoorgangen.

•

De begane grond verdieping ligt direct aan de straat en is aan de achterkant
verlengd met een kleine tuin. In de hoogte telt het blok vier lagen.

1
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Fig. 19
De oorspronkelijke bebouwing
aan de Niasstraat bestaat uit drie
Amsterdamse School blokken, die
samen een ensemble vormen.
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Het Stadsvernieuwings Bouwblok
•

Het Stadsvernieuwings-bouwblok in de Indische Buurt wordt als één
geheel gezien, waarbij het ritme van beukmaten repeterend wordt
doorgezet.

•

Ten opzichte van de voorgaande periode is er veel aandacht besteed
aan een functionele inrichting van de plattegronden. Aan de estetische
kwaliteit van de gevel is minder aandacht besteed.

•

De vorm van het bouwblok is over het algemeen bepaald door de
bouwblokken uit de Gordel 20-40, die tijdens de stadsvernieuwingsperiode
gesloopt zijn. In sommige gevallen zijn meerdere bouwblokken gesloopt en
vervolgens is er één grootschalig bouwblok voor in de plaats gekomen.

•

De hoek wordt niet als een uitzondering in het blok behandeld. Ook hier
wordt de beukmaat (vaak geforceerd) doorgezet.

•

Het centrale binnengebied kent over het algemeen een rand van
privetuinen, met aan de binnenzijde een collectieve tuin. Toegang tot de
collectieve tuin vindt plaats door afgesloten onderdoorgangen, of via de
bergingen op de begane grond.

•

De begane grond verdieping bestaat grotendeels uit bergingen, waardoor
op veel plekken een dode plint onstaat. Het programma bestaat uitsluitend
uit wonen. De woningen zijn qua oppervlak wel groter dan de voorheen
verschenen bouwblokken.
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Fig. 20
Tijdens de periode van
stadsvernieuwing is aan het
Ambonplein, waar voorheen
drie bouwblokken stonden, dit
grootschalige bouwblok gebouwd.
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Observatie; analyse van het
binnengebied in beeld

Om tot een ontwerp te komen, of belangrijker nog, om de juiste problemen
in kaart te brengen voldoet alleen een analyse van bovenaf niet. Door te
observeren, door meerdere malen in de Indische Buurt te verblijven, wordt
geprobeerd de stad te lezen. Hetgeen we om ons heen zien verteld immers meer
dan een plattegrond of een satelietbeeld van de locatie.
Bij het observeren is juist het informele gebruik van ruimten interessant.
Zoals in vorige hoofdstukken naar voren is gekomen, is het informele gebruik
voornamelijk af te lezen aan de binnenzijde van het bouwblok. Tevens is in de
Nieuwe Indische Buurt voornamelijk het grootschalige bouwblok aanwezig met naast privetuinen - een collectief binnengebied.
De binnengebieden in de Indische Buurt zijn over het algemeen echter niet
zichtbaar en ontoegankelijk, waardoor moeilijk uitspraken gedaan kunnen
worden over het stedelijk wonen dat zich voortzet op een informele manier aan
de binnenzijde van het bouwblok.
Om toegang te verkrijgen tot een aantal binnengebieden was het nodig om een
afspraak met betreffende woningcorporaties te maken. Dit zegt al iets over de
binnengebieden zelf, je kan er ècht alleen als bewoner komen.
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Fig. 21
Aangegeven in kaart, de bezochte
binnengebieden in de Nieuwe
Indische Buurt.

1

2

3

Hoofdstuk 2 — 53

54 — Hoofdstuk 2

Fig. 22/23
Voor bewoners is toegang tot
de binnentuin alleen mogelijk
via een deur die aansluit op de
bergingen, of via een donkere
onderdoorgang, afgesloten met
een hek. Prive-tuinen liggen direct
aan het collectieve binnengebied.
Er is echter geen enkele relatie, de
prive- tuinen zijn dichtgezet met
schuttingen.
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Fig. 24/25
In dit binnengebied bevindt
zich een speeltuin. Omdat het
niet gewenst is om een open
verbinding met de publieke
ruimte te hebben, is de speeltuin
afgesloten met een hek. Alleen
tijdens de openingstijden wordt
het binnengebied gebruikt. Tevens
concureert deze speelplaats met
de vele grote pleinen in de wijk,
waar ook genoeg speelfaciliteiten
aanwezig zijn.
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Fig. 26/27
De prive-tuinen in het Sumatrabouwblok kijken uit op een
grijze betonstenen muur van een
oude loods. De tuinen zelf zijn
slecht onderhouden en helemaal
overwoekerd met planten.
De bovenverdiepingen die geen
eigen tuin hebben, gebruiken het
balkon als opslagplaats.
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Fig. 28/29
De oude loods in het binnengebied
is niet meer in gebruik, De
ruimtes die ooit waarschijnlijk als
collectieve ruimte bedoeld was,
wordt nu door particulieren als
opslagplaats gebruikt.
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Fig. 30/31
In hetzelfde binnengebied is het
schoolplein van de Gerhardschool
gesitueerd. Rechts van het
schoolplein bevindt zich een
kleine gemeenschappelijke tuin.
De ligging van het schoolplein
blokkeert een doorgang tussen
de twee uiteindes van het
binnengebied.
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Onderzoeksconclusies &
ontwerp uitgangspunten

Onderzoek heeft plaatsgevonden op verschillende schaalniveaus. Het
functioneren van de Indische Buurt in zijn geheel is behandeld, echter
in het historisch archief onderzoek is ook de algemene ontwikkeling van
Amsterdam en vergelijkbare Nederlandse steden aan bod gekomen. Naast
deze top-down benaderding is ook getracht de huidige staat van de Indische
Buurt te lezen doormiddel van observeren. Omdat het onderzoek aan de hand
van verschillende methodes uitgevoerd is (historisch onderzoek, typologischmorfologisch onderzoek en observaties) zijn er ook verschillende punten naar
voren gekomen die in eerste instantie los van elkaar lijken te staan. Echter
samen vormen de onderzoeksconlcusies duidelijke randvoorwaarden voor een
ontwerpaanpak in de Indische Buurt.

onderzoeksconclusie I
Er zijn een aantal onderzoeksparameters die in elk bouwblok in de Indische
Buurt aan de orde zijn. Elk bouwblok heeft contextuele aspecten, niet alleen
ruimtelijke aspecten maar ook maatschappelijke. Zo wonen in de bouwblokken
verschillende bewonersgroepen met hun behoeften en eigenheden, en soms
bevinden zich in een bouwblok maatschappelijke functies zoals: scholen of
wijkcentra. Daarnaast heeft elk bouwblok zijn eigen historische context. De
historische ontwikkeling van de Indische Buurt (Hoofdstuk 1) toont dat in
veel verschillende periodes gebouwd is in de wijk. Elke historische periode
had zijn eigen ideologiën, die van invloed zijn geweest op de ruimtelijke en
maatschappelijke context van het gesloten bouwblok. (Hoofdstuk 2) Ten
slotte worden ook randvoorwaarden opgelegd door de juridische context:
wat is de eigendomssituatie? Ook op dit gebied kent de Indische Buurt een
complexe ontwikkeling, die resulteert in voornamelijk particuliere woningen
in de Oude Indische Buurt en sociale huurwoningen in de Nieuwe Indische
Buurt. Naast deze contextuele parameters zijn ook de omgang met private en
publieke ruimtes, parameters die sterk verschillen in de Indische Buurt. Het
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gesloten bouwblok an sich is dus zeer divers aanwezig in de Indische Buurt.
Echter binnen het bouwblok zelf is ook een diversitiet aanwezig die zich
op verschillende manieren kan uiten. Er bestaat bijvoorbeeld diversiteit in
typologie, in functies of in sociale samenstelling.
Al deze parameters maken het gesloten bouwblok tot een complex geheel.
Concluderend kan gesteld worden dat juist in de Indische Buurt het gesloten
bouwblok op zeer diverse manieren tot uiting komt. De morfologie van het
gesloten bouwblok is dan wel overeenkomstig, het bouwblok kan echter niet als
een generiek basismodel benaderd worden.
Ontwerpuitgangspunt: doordat elk bouwblok in de Indische Buurt een eigen
karakter heeft, zullen bij een ontwerpingreep de vele parameters op een eigen
manier benaderd dienen te worden. Het gesloten bouwblok kan in de Indische
Buurt niet als generiek basismodel gezien worden, maar vraagt juist om een
specifieke ontwerpbenadering. De verschillende parameters die van invloed
zijn op het functioneren van het bouwblok kunnen tijdens de ontwerpfase wel
de leidraad vormen om tot uitgangspunten te komen. De parameters: zoals
ruimtelijke context, maatschappelijke context, juridische context, verhouding
prive-openbaar enz. kunnen bij elk bouwblok bevraagd worden. Echter het
zwaartepunt van deze parameters zal in elke ontwerpopgave anders zijn.

Onderzoeksconclusie II
Aan het einde van de twintigste eeuw heeft de Indische Buurt het stempel
‘probleemwijk’ gekregen. In de periode van stedelijke vernieuwing (Hoofdstuk
1) hebben veel ontwikkelingen in de wijk plaatsgevonden die een positef
effect hebben op het imago van de wijk. Echter deze ontwikkelingen hebben
voornamelijk plaatsgevonden in de Oude Indische Buurt. Stadsdeel Oost heeft
particuliere woningbezitters benaderd en aangespoord om hun woningen
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te renoveren, hier tegenover stond dat de gemeente zou investeren in de
publieke ruimte.1 Ruimtelijke ingrepen hebben ervoor gezorgd dat de wijk
aantrekkelijk werd voor nieuwe doelgroepen. Ook hebben in de Oude Indische
Buurt programmatische ingrepen plaatsgevonden. Zo zijn er faciliteiten
gevestigd die een grote aantrekkingskracht hebben, niet alleen op de bewoners
van de Indische Buurt, maar ook ver daar buiten. Zo is er een hostel en
filmhuis gevestigd aan het Timorplein. Het oude badhuis aan het Javaplein is
getransformeerd tot restaurant, en aan de overzijde is recentelijk een Openbare
Bibliotheek gevestigd. De Nieuwe Indische Buurt profiteert natuurlijk ook van
het verbeterende imago van de wijk, maar toch blijven de ontwikkelingen hier
enigszins achter. De gemeente investeert minder in de publieke ruimte, en de
golf aan renovaties die in het gedeelte met revolutiebouw plaats heeft gevonden,
komt niet op gang in de jaren tachtig bouwblokken en het geringe aantal (slecht
onderhouden) Amsterdamse School bouwblokken.
Ontwerpuitgangspunt: een ontwerpinterventie dient plaats te vinden
in de Nieuwe Indische Buurt. Dit gedeelte van de wijk heeft tijdens de
stadsvernieuwing een transformatie ondergaan, waarbij op grootschalige wijze
veel bouwblokken zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In deze tijd, van
economische crisis, wordt een kleinschalige aanpak geprefereerd. In de Oude
Indische Buurt is aangetoond dat deze aanpak positief uitpakt. Het genoemde
proces dat heeft plaatsgevonden in de Oude Indische Buurt is echter niet direct
te kopiëren in de Nieuwe Indische Buurt. Ruimtelijke en maatschappelijke
context verschillen zo sterk dat er gezocht moet worden naar een ander manier
om om te gaan met de grootschalige gesloten bouwblokken in dit gedeelte van
de wijk.

1

Veel inzicht over deze aanpak is verwoven aan de hand van een interview met Jurjaen ten

Doesschate (senior projectmanager bij Stadsdeel Oost).
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Onderzoeksconclusie III
Al eerder is aan bod gekomen dat de morfologie van het gesloten bouwblok
door de jaren heen het basiselement van het stedebouwkundig weefsel is in de
Indische Buurt. Typerend voor de Indische Buurt is dat het gesloten bouwblok
voornamelijk voorkomt in een grootschalige vorm, wat in veel gevallen
resulteert in een binnengebied dat niet alleen bestaat uit private tuinen maar
ook uit een collectief binnengebied. Met name in de Nieuwe Indische Buurt
heeft bijna elk bouwblok een relatief groot binnengebied, dat vaak aan het
oog onttrokken is. Observatie van verschillende bouwblokken (Hoofdstuk 2)
heeft aangetoond dat het collectieve binnengebied in veel gevallen niet goed
functioneert.
•

Vaak ontbreekt een relatie tussen privaat en collectief domein. Een sterke
scheiding isoleert het collectieve binnengebied van zijn omgeving. Ook zijn
de toegangen tot het binnengebeid vaak weggestopt of voor de bewoners
erg omslachtig toegankelijk.

•

Soms wordt het binnengebied nauwelijks gebruikt, dit heeft waarschijnlijk
ook te maken met de toegang tot het gebied. In het ergste geval is het
binnengebied verwaarloosd en slecht onderdhouden, waardoor het gaat
functioneren als opslagplaats voor rommel.

Ontwerpuitgangspunt: het grootschalige bouwblok in de Indische Buurt
vraagt om een integrale ontwerpaanpak. De aandacht moet niet liggen op
de individuele woning, het bouwblok functioneert als een collectief en alle
belangen dienen zorgvuldig afgewogen te worden. Het binnengebied in de
Indische Buurt kan hierbij dienen als potentie voor herontwikkeling. Het
binnengebied biedt de mogelijkheid om relaties te leggen tussen afzonderlijke
programma’s binnen een bouwblok.
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Sumatra-bouwblok als casus

De fascinatie met het Sumatra-bouwblok1 ontstond tijdens een van de
eerste bezoeken aan de Indische Buurt. Het bouwblok valt op vanwege zijn
uitzonderlijk grote schaal en tevens is het een van de enige bouwblokken in dit
deel van de buurt dat de sloop-nieuwbouw periode tijdens de stadsvernieuwing
heeft doorstaan.
Verder valt het op dat het bouwblok twee gezichten kent. Aan de zuidkant
grenst het Sumatra-bouwblok aan de Ringvaart, het lijkt hier alsof je de drukke
stad hebt verlaten, een weids uitzicht spreidt zich uit. De woningen aan deze
zijde van het bouwblok zijn voornamelijk in particulier bezit en zijn recentelijk
gerenoveerd waarbij de sfeer en de stijl van de Amsterdamse School behouden
is gebleven. (figuur 32)
Aan de noordzijde grenst het bouwblok aan het Sumatraplantsoen; een van de
grootste pleinen in de Indische Buurt. Het bouwblok gaat echter geen relatie
aan met het plein, vooral veroorzaakt door geparkeerde auto’s die een fysieke
barriere vormen tussen het bouwblok en het plein. (figuur 33) De woningen aan
deze zijde van het bouwblok zijn in bezit van woningcorporatie Eigen Haard,
maar staan op dit moment voornamelijk leeg. Eigen Haard heeft jarenlang
nauwelijks onderhoud gepleegd aan de panden en er zijn plannen om in maart
2014 te beginnen met de sloop van deze panden.
De vele uitzonderlijke aspecten die het Sumatra-bouwblok in zich heeft, maken
het tot een uitdagende opgave. De complexiteit van de stad komt samen in het
Sumatra-bouwblok, waardoor dit bouwblok zich uitstekend leent als casus om
de besproken aanpak voor doorontwekkeling van de bestaande stad te testen.

1

Korte benaming voor het bouwblok in de Indische Buurt omsloten door: de Sumatrastraat ,

Sumatraplantsoen, Kramatweg, Valentijnkade en de Molukkenstraat.
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Fig. 32/33
Boven: gevelbeeld Valentijnkade,
gelegen aan de Ringvaart.
Onder: gevelbeeld Sumatraplantsoen, geparkeerde auto’s
verstoren de relatie met het
aangrenzende plein.
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Morfologie

Het gesloten bouwblok als vorm manifesteert zich op een uitzonderlijke
manier in het Sumatra-bouwblok. De vorm van het bouwblok is ontstaan als
een restmaat binnen het stedelijk weefsel. De bouwblokken in het zuidelijk
deel van de Indische Buurt volgen de hoofdstructuur van straten, de zijdes
van bouwblokken liggen grotendeels parallel aan de Molukkenstraat en de
Insulindeweg. Echter door de begrenzing van de Joodse begraafplaats in het
oosten, de Ringvaart in het zuiden en de spoorweg in het westen krijgen de aan
de rand gelegen bouwblokken een unieke vorm. In het geval van het Sumatrabouwblok resulteert dit in een langwerpige driehoekige vorm met een diepte
die varieert van ±30m tot 100m en een lengte van ±230m.
Het oppervlak omsloten door het gebouwde volume betreft bijna 5 hectare wat
het Sumatra-blok tot een van de grootste bouwblokken in de Indische Buurt
maakt. De lange zijden van het bouwblok zijn voorzien van inspringingen om
zo de monotone straatwand van het enorm lange bouwblok te doorbreken.
Daar waar het bouwblok aan het Sumatraplantsoen grenst volgt de inspringing
precies de randen van het plein. Op deze manier wordt door de morfologie
de aanwezigheid van het plein geaccentueerd. In werkelijkheid is de relatie
tussen het bouwblok en het plein niet duidelijk aanwezeig, door de twee
straten worden het plein en het Sumatra-blok van elkaar scheiden. Tevens
vindt er parkeren plaats langs beide zijden van de straten en in twee grote
parkeervlakken aan de zuidelijke rand van het plein. Hierdoor vormt de auto
nog een extra fysieke barrière tussen plein en bebouwing.
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Fig. 34
Het Sumatra-bouwblok in haar
context. De morfologie reageert
op stedebouwkundige aspecten.
De vorm van het blouwblok is
een restvorm die voortkomt uit
de begrenzing van de Ringvaart
in het zuiden en de Joodse
Begraafplaats in het oosten.
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Gevel, de overgang van stedebouw naar architectuur
Niet alleen in de morfologische vorm van het bouwblok worden
stedenbouwkundige elementen geaccentueerd. De Amsterdamse School stijl
kenmerkt zich door het aanbrengen van architectonische elementen in de gevel
die stedenbouwkundige aspecten benadrukken. De Schoonheidscommissie
stelde vaak een silhouetplan op, waarin aangegeven stond waar bouwvolumes
hoger moesten zijn, als accent.
In de gevel van het Sumatra bouwblok zie je dit ook terug, de hoekgebouwen
worden geaccentueerd doordat ze hoger zijn dan de rest. Hiermee krijgt elke
gevel een duidelijk begin en einde. Ook de inspring wordt aan beide zijdes
geactentueerd. In het gevel aan de Valentijnkade gebeurt dat door eveneens
op de hoeken bij de inspringing een hoogteverschil aan te brengen, en door de
uitbouw van erkers. Bij de gevel aan de Sumatrastraat wordt de inspringing
geaccentueerd door een symmetrisch element in het midden aan te brengen.
Dit gedeelte is net iets hoger dan de andere bebouwing, en kent meer reliëf in
de gevel, door toepassing van erkers en een teruggelegen balkon. Verder laat de
onderstaande geveltekening het extreme verschil in lengte van de verschillende
geveldelen zien.
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gevel Sumatrastraat/ Sumatraplantsoen

Hoofdstuk 4 — 77

Fig. 35/36
Boven: Hoek Molukkenstraat/
Valentijnkade.
Onder: Hoek Sumatrastraat/
Molukkenstraat.
Met een hoogteaccent worden
deze beide hoeken geaccentueerd.
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Fig. 37
Hoek Kramatweg/ Sumatrastraat.
Hier wordt de hoek niet
geaccentueerd doormiddel van
een hoogteverschil, maar juist
het reliëf in de gevel accentueerd
de hoek. In de Amsterdamse
School opvattingen is de hoek een
moeilijk architectonisch element,
de hoek dient geaccentueerd te
worden echter het geheel moet
ook een verbindend element zijn.
In dit geval zijn de horizontale
band en de raampartijen de
elementen die de hoek verbinden.
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Veelheid aan architectuureenheden

Het Sumatra-bouwblok bestaat uit meerdere architectuureenheden. Een
architectuureenheid is gedefinieerd als een rij huizen die door één architect zijn
ontworpen en die voor wat betreft het architectonisch beeld een samenhangend
geheel vormen. Een architectuureenheid bestaat uit een groot aantal
woningen die op zichzelf in het geheel nauwelijks herkenbaar zijn. Binnen de
Amsterdamse School was dat ook niet de bedoeling, men dacht bij het maken
van het stedenbouwkundig plan in bouwblokken en niet in woningen.
Het Sumatra-bouwblok bestaat uit maar liefst twaalf van zulke
architectuureenheden. Niet elke architectuureenheid is door een verschillende
architect ontworpen, sommige architecten hebben meerdere eenheden
ontwerpen. De verschillende architecten die betrokken zijn geweest bij
het ontwerp van het Sumatra-bouwblok zijn: Z. Gulden, M. Geldmaker,
A.J. Westerman, A.Meyer, G.v. Lingen, A. Hunkemöller en J. Kuiler.
Architectuureenheid 9 betreft een schoolgebouw en is ontworpen door de
Dienst Publieke Werken.
Daar waar architectuureenheden bij elkaar kwamen, moest van de
Schoonheidscommissie gezorgd worden voor een vloeiende overgang. Dit is
in het Sumatra-bouwblok niet overal even goed tot uiting gekomen. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met de grote schaal van het bouwblok, waardoor het
opgedeeld diende te worden in meerdere architectuureenheden. Voor zoveel
verschillende betrokken partijen is het waarschijnlijk moeilijker geweest om
tot één samenhangend geheel te komen. In de straatwand zijn de gedeeltes
van het bouwblok duidelijk als losse fragmenten herkenbaar. Ten tijde van
de oplevering is de samenhang waarschijnlijk sterker geweest. Sommige
architectuureenheden zijn (los van elkaar) gerenoveerd. Hierdoor zie je vaak
nog duidelijker verschillen in overgang, bijvoorbeeld baksteen kleuren die erg
verschillen.
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Fig. 38/39
Boven: in de gevels
aan de Valentijnkade
zijn de verschillende
architectuureenheden duidelijk
herkenbaar, omdat er in de
periode van renovatie een andere
kleur baksteen is gebruikt.
Rechts: bij de gevels grenzend
aan het Sumatraplantsoen is de
fragmentatie minder duidelijk
aanwezig. Toch kan men aan
de positionering van de ramen
een duidelijk verschil tussen de
architectuureenheden opmerken.
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Fragmentatie van het binnengebied

Sinds de totstandkoming van het Sumatra-bouwblok is niet te achterhalen wat
de bedoelde bestemming voor het binnengebied was. Op plantekeningen is het
wel duidelijk dat er een speelplaats ten behoeve van de school gesitueerd zou
worden. In 1944 is voor het eerst een vergunning aangevraagd om een gedeelte
van het binnengebied te bebouwen, het betrof een bergplaats voor kano’s.
Aan de hand van archief materiaal kan niet bevestigd worden dat het
binnengebied in zijn geheel of gedeeltelijk als collectieve verblijfsruimte heeft
gediend. Wel valt er op te merken dat het binnengebied al vanaf het begin
een gefragmenteerde structuur kende, vanwege het schoolplein dat midden
in het binnengebied een fysieke verbinding verbreekt. Door de jaren is deze
fragmentatie alleen maar sterker geworden, door het aankopen van grond
hebben private partijen loodsen op het binnenterrein geplaatst. Niet alleen
mogelijke kwaliteiten voor het binnenterrein als collectief gebied zijn verloren
gegaan, maar ook de woonkwaliteit gaat er op achteruit. Mensen kijken vanuit
hun tuin tegen een muur van betonsteen. Bewoners op de bovenverdieping
genieten ook geen mooi uitzicht met een binnengebied dat meer als opslagplaats
is gaan fungeren.

Fig. 40
Rechts: fragmentatie van het
binnengebied hangt samen met
de eigendomsstructuur. Een
gedeelte is in het bezit van Eigen
Haard en de Gerhardschool. De
overige percelen zijn particulier
eigendom. In sommige gevallen
zijn particuliere percelen
uitgebouwd, waardoor een amorf
binnengebied ontstaat.
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Fig. 41/42
Foto’s van het binnengebied
genomen tussen 1930 en 1970. Het
terrein doet dienst als opslagplaats
en biedt ruimte voor parkeren van
auto’s.

Fig. 43
Rechts: Uitzicht op het
binnengebied van het 1 meter
brede balkon op de tweede
verdieping van een woning aan
het Sumatraplantsoen.
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De woningen

De woningen liggen in de meeste gevallen gespiegeld ten opzichte van elkaar,
waardoor de ingangen van twee woningen samengevoegd konden worden tot
een sprekend ingangselement. Er liggen over het algemeen vier woningen boven
elkaar met daarboven nog een zolder met plat dak of afgeschuinde kap richting
de binnenzijde van het bouwblok. De beganegrond woningen hebben aan de
achterkant een tuin en de bovenwoningen een balkon over de hele breedte.
Ook al zijn alle architectuureenheden door verschillende architecten
ontworpen; de indeling van de plattegrond is in bijna alle woningen hetzelfde.
Elke woning heeft een oppervlakte van 50/60 vierkante meter. Binnen
dit oppervlak bevindt zich een woonkamer, keuken en twee slaapkamers.
Dit resulteert in een hokkerige indeling van de woningplattegrond. In de
oorspronkelijke woningen bevond zicht geen badkamer. Later is het toilet in de
meeste woningen verbouwd tot een badkamer van minimale afmetingen.
Behalve het kleine woonoppervlak van de woningen, en de homogeniteit van de
typologie, is een groot deel van de woningen slecht onderhouden. In de jaren
tachtig zijn sommige houten kozijnen vervangen door kunststofkozijnen, wat
het karakter van de Amsterdamse School niet ten goede komt.
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begane grond

1e verdieping
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3e verdieping

Fig. 44
De plattegronden tonen een
hokkerige indeling van de
woningen. Tevens heeft elke
woning een klein oppervlak en

zolder

een homogene typologie. De
benedenwoning heeft een eigen
voordeur. De bovenwoningen
maken gebruik van een collectief
trappenhuis en hebben dus geen
eigen voordeur aan de straat.
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Fig. 45/46
Rechts: typerend in het gevelbeeld
zijn de ingangselementen.
Doordat de woningen gespiegeld
ten opzichte van elkaar liggen,
vormen telkens vier deuren het
ingangselement. Ook duidelijk
is te zien dat door het slechte
onderhoud en de aanwezigheid
van kunststof kozijnen het
oorspronkelijke karakter van de
woningen nauwelijks tot uiting
komt.
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Programma

Gerhardschool
Opgenomen in de celwand van het bouwblok ligt de Gerhardschool, een
basisschool die speciaal onderwijs aanbiedt. Het gebouw is ontworpen door
Dienst Publieke Werken en huisveste oorspronkelijk twee scholen voor lager
onderwijs. In het linker deel van het pand zat de Katrinaschool en in het rechter
deel de Valentijnschool. Op 1939 startte de Gerhardschool in het pand aan de
Valentijnkade. Het pand is in 2009 grondig gerenoveerd, de sfeer en de stijl
van de Amsterdamse School zijn behouden gebleven. Aan de achterzijde is een
nieuwe gymzaal aangebouwd. De school beschikt over een schoolplein aan de
achterzijde, het is een afgesloten binnenplein, waardoor het een veilige plek is
voor de leerlingen om buiten te spelen.
De nabijheid van onderwijsvoorzieningen kan samen met cultuur- en
sportvoorzieningen, stedelijke parken en speeltuinen de kwalitiet van de
woonomgeving bepalen. Een schoolgebouw in het bouwblok heeft de potentie
om de sociale cohesie binnen het bouwblok en haar omgeving te verhogen.
Momenteel bestaat er nauwelijks een relatie tussen de Gerhardschool, haar
omgeving en de bewoners van het bouwblok.

Fig. 47
Rechts: de voorzijde van de
Gerhardschool heeft een sterk
herkenbare Amsterdamse School
stijl. Symmetrie is een duidelijk
uitgangspunt in de vormgeving
van de gevel.
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Fig. 48/49
Links boven: Ook de achterzijde
van de Gerhardschool kent een
sterke symmetrische indeling.
Links onder: Op het speelplein
bevinden zich enkele
speeltoestellen, het is in zijn
geheel betegeld en met hekken
fysiek afgesloten ten op zichte van
de rest van het binnengebied.
Fig 50/51
Rechts: foto’s genomen in
de periode 1930-1970 door
Dienst Publieke Werken. Op
het schoolplein bevondt zich
toendertijd een kinderboerderij.
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Parkeren op en aan het Sumatratplantsoen
Een belangrijk onderdeel van het programma van het bouwblok, zeker als er sprake is van hogere
dichtheden, betreft het parkeren. Het vinden van voldoende plaats voor de grote hoeveelheid te
parkeren auto’s vormt een steeds groter probleem bij de inrichting van het openbaar en collectief
gebied. Dit probleem doet zich ook voor in de Indische Buurt.
Het Sumatra bouwblok grenst in de noordzijde aan het Sumatraplantsoen, het grootste plein
in de Indische Buurt. Waar het bouwblok voorheen door subtiele morfologische ingrepen en
architectonische elementen rekening hield met het grote openbare plein en een relatie probeerde aan
te gaan, bevinden zich tegenwoordig twee grote parkeervakken. Verder zijn er ook nog twee straten die
de voorgevel van het bouwblok scheiden van het plein en waarlangs aan twee zijdes parkeren plaats
vindt. Het is dus niet slechts één rij geparkeerde auto’s, maar vier rijen geparkeerde auto’s voor je deur.
De auto is beeldbepalend in dit stuk van de Indische Buurt, juist de belangrijke relatie tussen
stedebouw en architectuur die de Amsterdamse School trachtte te maken wordt hier verbroken.
Tevens komt de kwalitiet van het grootschalige Sumatraplantsoen op deze manier absoluut niet tot zijn
recht. Ten slotte onstaat er ook nog een ongedefinieerde restruimte tussen de twee wegen die voor het
Sumatra bouwblok langs lopen.
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Fig. 52/53
Links: de geparkeerde auto’s
vormen een barrière tussen
het Sumatra bouwblok en het
grootschalige Sumatraplantsoen.
Boven: langs meerdere
straten vindt parkeren plaats,
maar het gebied rondom het
Sumatraplantsoen bestaat
uit maar liefst drie rijen
geparkeerde auto’s en twee grote
parkeervakken. Het plein komt op
deze manier niet tot zijn recht.
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Stedelijke complexiteit in het bouwblok

De analyse van het Sumatra bouwblok toont dat de schaal van het bouwblok een
complexitiet met zich meebrengt die vergelijkbaar is met de complexiteit van de
stad. Binnen het bouwblok komen meerdere problematieken voor, zowel op het
schaalniveau van de woning als op het niveau van het bouwblok en zijn directe
omgeving.
•

De architectuur van de Amsterdamse School verdeelt het bouwblok in
architectuureenheden. De samenhang is niet overal aanwezig, waardoor
het grootschalige bouwblok bestaat uit herkenbare fragmenten.

•

Het grootschalige binnengebied is al sinds het ontstaan van het bouwblok
versnipperd geweest. Door verschillende eigendomsstructuren zijn delen
van het binnengebied volgebouwd.

•

Woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd: ze zijn te klein,
de bovenwoningen hebben geen private buitenruimte en ze verkeren
technisch in slechte staat.

•

In het bouwblok bevindt zich programma in de vorm van de
Gerhardschool. Deze onderwijsinstelling gaat nauwelijks een relatie aan
met haar omgeving.

•

Ook het parkeren kan gezien worden als programma, parkeren vindt nu
voornamelijk plaats tussen het Sumatra bouwblok en het Sumatraplantsoen
waardoor de relatie met de openbare ruimte is verstoord.

Deze complexiteit aan factoren die het bouwblok beïnvloeden wordt nog
aangevuld met het vraagstuk van keuze voor nieuwbouw of renovatie, en er zijn
meerdere actoren die belangen hebben waar rekening meegehouden dient te
worden. Het diagram aan de rechterzijde toont de problematiek in het huidige
Sumatra bouwblok. Opvallend is dat het binnengebied geen enkele relatie
aangaat met de ruimtelijke context, programma en private woningen.
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Hiërarchie in de complexe
ontwerp opgave

Om met de complexiteit van de ontwerpopgave om te gaan is er hiërarchie
aangebracht in de uit de analyse naar voren gekomen problematiek. Vooral
het grootschalige binnengebied biedt veel potentie voor haar omliggende
omgeving. Momenteel gaat het binnengebied geen enkele relatie aan met haar
omgeving, maar juist door het collectieve binnengebied als bindend element
te benaderen wordt kwaliteit toegevoegd aan de stedelijke leefomgeving. Zo
wordt bijvoorbeeld het parkeren dat voorheen een barrière vormde tussen het
Sumatra bouwblok en het grootschalige Sumatra plantsoen opgelost in het
binnengebied van het bouwblok.
Door het toevoegen van programma worden de relaties binnen het bouwblok
versterkt en ontstaat er een grotere diversiteit aan woningtypologiën:
•

In het binnengebied wordt een kinderdagverblijf toegevoegd dat
een verbinding vormt met de Gerhardschool enerzijds, en met het
Sumatraplantsoen anderzijds.

•

Door toevoegen van seniorenwoningen en zorgcentra ontstaat er een
differentiatie in woningtypologiën. En voor ouderen is het aantrekkelijk
om in een stedelijke omgeving te wonen, waar ze minder snel een sociaal
isolement raken.

De programma toevoegingen hebben een flexibele werking binnen het
bouwblok. Zo kan de Gerhardschool gebruik maken van de faciliteiten in het
kinderdagverblijf voor bijvoorbeeld naschoolse opvang. De zorgcentra kunnen
ook voor senioren activeiten organiseren die samengaan met de activiteiten
voor kleuters in het kinderdagverblijf.
Tenslotte zullen de woningen worden gerenoveerd. De Amsterdamse
School stijl zal behouden blijven, maar naar het binnengebied toe wordt de
toegankelijkheid opener. De overgang van private ruimte naar collectieve
ruimte dient op een subtiele manier opgelost te worden.

102 — Hoofdstuk 5

verschillende
typologien

programma
toevoeging:
seniorenwoning en
zorgcentra

woningen

collectief

elke woning

binnengebied

private

als bindend

buitenruimte

element
programma
toevoeging:
parkeren

kinderdagverblijf

opgelost in het
binnengebied
Gerhardschool
Sumatraplantsoen

Het Sumatra Bouwblok

Hoofdstuk 5 — 103

Introductie van de buitenkamer

Het collectieve binnengebied is het bindende element in de ontwerpopgave. Het
betreft een grootschalige ruimte waar veel programma en verschillende actoren
samenkomen. Het binnengebied kan als één geheel fungeren, maar de ruimte is
samengesteld uit verschillende buitenkamers, die telkens een relatie met elkaar
aan gaan.
Met het begrip buitenkamer wordt een ruimte in de buitenlucht
aangeduid die op bepaalde wijze begrensd is waardoor een ‘binnenkoergevoel’ ontstaat. Een buitenkamer is dus engiszins afgebakend
van zijn omgeving, maar bevindt zich wel buiten.
De buitenkamer komt in het binnengebied op verschillende schaalniveau’s voor.
Op zeer kleine schaal komt de buitenkamer tot uiting in de patiowoningen. De
grootste schaal buitenkamer is het collectieve binnengebied zelf, dat afgebakend
wordt door het bouwblokvolume. Tussen deze twee schalen zitten meerdere
tussenschalen. Zo vormt de patio van het kinderdagverblijf een buitenkamer.
(figuur 54; nummer 4) De vide’s met groen-beplanting in de parkeergarage
kunnen ook ervaren worden als buitenkamers op een tussenschaal. (figuur 54;
nummer 1,2 en 5) De oude loods wordt gestript en verbonden met de speelplaats
van de Gerhardschool. (figuur 54; nummer 3) Hierdoor ontstaat een afgebakende
ruimte die geschikt is voor buitenlessen in de zomer of overdekte speelruimte
bij slecht weer.
Elke buitenkamer in het ontwerp heeft een eigen identitiet,
afmeting en vaak een specifieke groep gebruikers. De buitenkamers
zijn in meer of mindere mate privaat/collectief en gaan relaties
aan met andere buitenkamers. Het collectieve binnengebied in zijn
geheel kan door de verschillende actoren ervaren worden als een
sequentie en verscheidenheid van buitenkamers.
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Fig. 54
Begane grond van de nieuwe
situatie. De bebouwing van
het bestaande bouwblok en
daarmee ook het morfologische
volume blijft behouden. Van
binnenuit wordt het bouwblok
getransformeerd en vormen
buitenkamers in het binnengebied
een sequentie van overgangen, die
samen een geheel vormen. Het
verwaarloosde Sumatra bouwblok
krijgt een twede leven.
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Programma toevoeging,
een overzicht
parkeergarage,
capaciteit 52 parkeerplaatsen

Half verdiept in het binnengebied wordt
programma toegevoegd. Het betreft twee
parkeergarages die de parkeerplaatsen
op het sumatraplantsoen vervangen, en
waardoor kwaliteit terug wordt gebracht in
de direct aangrenzende openbare ruimte. De
parkeergarages ontvangen daglicht door twee
grote vides. Er is een flinke hoeveelheid aan
groen beplanting in de parkeergarages die op
centrale punten door het dek heen steken.
Waardoor het groen op verschillende niveaus
te ervaren is.
Tevens wordt half verdiept een
kinderdagverblijf gesitueerd. Het
kinderdagverblijf legt een relatie met de
reeds bestaande Gerhardschool en steekt
door de celwand van het bouwblok, waardoor
een relatie wordt gelegd met de openbare
ruimte. Het verdiepte volume van het
kinderdagverblijf omsluit een buitenruimte
die tevens dienst doet als speelplaats.
Door het halfverdiept toevoegen van
programma, ontsaat in het binnengebied een
landschap met enige hoogteverschillen.
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kinderdagverblijf

parkeergarage,
capaciteit 34 parkeerplaatsen
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de woningen,
een overzicht
bovenste woonlaag:
senioren/zorgwoningen

De woningen die in het bezit zijn van
Eigen Haard zijn slecht onderhouden
en voldoen niet meer aan de eisen
van deze tijd. Deze woningen
zullen gerenoveerd worden, waarbij
er ook gestreefd wordt naar een
differentiatie in woningtypologie.
De benedenwoning en bovenwoning
hebben beide een eigen terras/
buitenruimte, die gekoppeld is aan
het binnengebied. Op de bovenste
woonlaag zitten zorgwoningen voor
senioren, en sociale huurwoningen.
Deze hebben geen eigen buitenruimte,
maar wel toegang tot het collectieve
binnengebied.

Ontsluiting
De hoeken van het bouwblok worden
ingericht als zorgcentra, en dienen
als ontsluiting voor de zorgwoningen.
Een lift en gallerij bieden een
comfortabele toegang tot de woningen
voor de zorgbehoevende. Op twee
strategische plaatsen in de inspringing
van het bouwblok bevinden zich de
gemeenschappelijke ontsluiting voor
de sociale huurwoningen en de entree
van het kinderdagverblijf.
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het binnengebied,
een overzicht

Door het half verdiept gelegen
programma ontstaat een landschap van
hoogteverschillen. Ter plekke van de
Gerhardschool ontstaat een interessante
knoop waar hoogteverschillen, en
verschillende gebruikers samenkomen.
Voorheen was het schoolplein een fysieke
barrière die het binnenterrein in twee
gebieden verdeelde. Door de aanleg
van een route, over het dak van het half
verdiepte kinderdagverblijf worden in
het ontwerp de twee gebieden aan elkaar
verbonden. Er is een duidelijke scheiding
tussen de speelplaats en de collectief
toegangelijke route aangebracht doormiddel
van hoogteverschillen. Deze subtiele
hoogteverschillen in hellingbanen, plateuas
en trappen verbindt tevens de twee hoger
gelegen parkeerdekken.
De aanleg van de route is ook van belang voor
de naast gelegen woningen. Op deze manier
is vanuit elke woning een toegang tot het
collectieve binnengebied.
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de kleinste buitenkamer,
de patiowoning.

De begane grond woning wordt verbouwd tot een patiowoning, waarbij de
aanbouw half verdiept is gelegen. Hierdoor ontstaat aan de achterzijde van de
woning een mooie hoge ruimte waar veel daglicht binnenkomt. De patio zorgt
voor een interessante ruimtelijkheid en de plattegrondindeling zorgt voor een
mooie doorkijk door heel de woning.
Twee bovenwoningen zijn samengevoegd tot een eengezinswoning. Uniek aan
deze woning is het buiten terras dat gesitueerd is boven op de aanbouw van de
benedenwoning. Een grote vide boven de eetkamer zorgt voor een ruimtelijke
woning. Het buiten terras staat via een trap in directe verbinding met de
collectieve binnentuin, waar de kinderen veilig kunnen buiten spelen.
De bovenste woonlaag bestaat uit senioren/zorgwoningen die met een gallerij
verbonden zijn met de zorgcentra waar zich liften bevinden. De gallerij
verbreed daar waar de ingang van de woning is. Deze verbredingen dienen als
ontmoetingsplekken en kunnen informeel worden ingericht door de bewoners.
De ruimtelijkheid in deze woningen wordt vooral bereikt door de hoge plafonds
en de grote hoeveelheid lichtinval.
De woningen in het Sumatra bouwblok liggen in de meeste gevallen gespiegeld
ten opzichte van elkaar. Door letterlijk de woning te spiegelen komen twee
aanbouwen direcht naast elkaar te liggen, waardoor dus ook de terrassen van de
bovenwoning direct naast elkaar komen te liggen. Om de individualiteit van de
woning te benadrukken zijn er twee woningtypes ontworpen, met als oorzaak
dat de aanbouw los van elkaar komt te liggen. De twee woningtypes zijn
ontworpen met dezelfde ontwerpuitgangspunten, op subtiele wijze verschillen
ze van elkaar.
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de buitenkamer als tussenschaal,
het kinderdagverblijf.

Half verdiept in het binnengebied bevindt zich een kinderdagverblijf.
De klaslokalen en speelruimtes zijn gesitueerd rondom een patio die ook
halfverdiept is gelegen. Deze afgesloten binnenruimte biedt een veilige
speel omgeving voor kleuters en peuters. Het dak van het kinderdagverblijf
fungeert als een horizontale scheiding tussen twee domeinen. De gevel van
het kinderdagverblijf loopt naar boven door en vormt op deze manier een
natuurlijke omheining op het dak. Het kinderdagverblijf zelf is weer een

collectieve rou

afbakening voor het lager gelegen schoolplein van de Gerhardschool. Grenzen
worden doormiddel van hoogteverschillen aangegeven; er is een duidelijke
afbakening, maar zichtrelaties blijven bestaan.

Gerhardschoo
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kinderdagverb
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Het binnengebied,
als grootschalige buitenkamer.

Op grote schaal fungeert het binnengebied an sich als buitenkamer. Alle
bewoners in het bouwblok worden in staat gesteld om van het gehele
binnengebied gebruik te maken. Het meest interessant is de verbinding
van de twee hogergelegen parkeerdekken, die loopt via het dak van het
kinderdagverblijf. Op het dak is een route aangelegd die met een flauwe
hellingsbanen een loop omhaag maakt, om vervolgens in een trap weer naar
beneden te gaan. De trap kan dienen als ontmoetingsplek of als tribune.
Omdat besloten is om de oude (momenteel ongebruikte) loods te handhaven
dient de verbindingsroute een afdaling te maken, om zo gedeeltelijk onder de
loods door te lopen. Ook hier is de route beloopbaar met zowel hellingsbanen
als trappen. Omdat de ontsluiting van de aanliggende patiowoningen uitkomt op
de omlaag lopende route, is de trap op een plateau-vormige manier uitgevoerd
zodat toegang tot de woningen nog steeds mogelijk is.
Het materiaalgebruik in het binnegebied is voornamelijk gedefinieerd voor
de kleinere buitenkamers in het binnengebied. In de parkeergarage zijn
grote vides aanwezig waar bomen en groen op het niveau van de parkeerlaag
zijn aangebracht. Zo is een groene omgeving ervaarbaar zowel vanuit de
parkeergarage als vanuit het hoger gelegen dek.
In het binnengebied komen veel complexe aspecten samen, met name door
de werking van hoogteverschillen en de sequentie van de verschillende kleine
buitenkamers krijgt het binnengebied een logische indeling.

120 — Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5 — 121

122 — Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5 — 123

Eindbeschouwing

De casus van het Sumatra bouwblok heeft aangetoond hoe complex de aanpak
van een bestaande bouwblok is. Veel thema’s komen samen en er dient
voortdurend in- en uitgezoomd te worden. Ook niet alleen een grootschalige
top-down aanpak voldoet, de context van het bouwblok is zo dwingend
dat een benadering van maatwerk wordt gevergd. De ontwerpoplossing die
aangedragen is voor het Sumatra-bouwblok is dus ook niet zomaar toepasbaar
op een ander bouwblok in de wijk. Deze casus kan niet als generieke oplossing
aangedragen worden, echter in dit verslag zijn een aantal parameters naar
voren gebracht die in elk bouwblok aandacht vergen. De invulling van het
binnengebied, omgaan met programma en de overgang van privaat naar
collectief domein zijn aandachtspunten die in elk bouwblok in de Indische
Buurt ter sprake komen.
De focus tijdens het ontwerpproces heeft voornamelijk gelegen op de indeling
van het binnengebied. Hierbij kwam de uitdaging van het ontwerpen van
‘het collectieve’ aan bod. De kunst van het ontwerp van de collectieve ruimte
bestaat erin een ruimte te organiseren die niet stuurt maar mogelijk maakt. Ik
heb dit geprobeerd aan de hand van de toepassing van buitenkamers, waarin
ik duidelijk afbakeningen heb aan gebracht, maar tevens ook verbindingen
probeerde te leggen. Naar mijn mening kan een collectieve ruimte pas
daadwerkelijk fungeren wanneer de gebruikers affiniteit hebben met de plek.
Dit kan versterkt worden door de verschillende actoren en belanghebbende al
in een vroeg stadium in het ontwerpproces erbij te betrekken. In het geval van
het Sumatra bouwblok zou het interessant zijn om de onderwijsinstellingen,
woningcorporatie Eigen Haard en de actoren binnen de zorgcentra bij het
ontwerpproces te betrekken. Hier heeft echter niet de focus op gelegen, wel is
getracht om met alle doelgroepen rekening te houden. Ik ben zelf benieuwd hoe
het ontwerpproces beinvloed zou zijn wanneer meerdere gesprekken met de
toekomstige partijen en gebruikers gevoerd zouden worden. Uiteindelijk ben ik
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wel van mening dat het de ontwerper is die kaders en randvoorwaarden schept
voor het gebruik van de collectieve ruimte. Met name op het gebied van beheer
is het noodzakelijk om betrokken partijen te benaderen, hier zullen duidelijke
afspraken over gemaakt moeten worden. Dit is een aspect dat helaas minder
belicht is in dit afstudeeronderzoek, maar dit is een zeer bepalende factor in het
al dan niet functioneren van het binnengebied.
Het proces heeft zich tot nu toe voornamelijk gericht op het bouwblok
zelf en de wisselwerking tussen een diversiteit aan programma en actoren
binnen het bouwblok. Echter de maatschappelijke rol van de aanwezige
onderwijsinstellingen en zorgcentra zou veel verder kunnen rijken dan alleen
het Sumatra bouwblok. Het is niet de bedoeling dat het Sumatra bouwblok gaat
fungeren als een inzichzelf gekeerd bouwblok. De openbare, maatschappelijke
functies in het bouwblok zijn belangrijk omdat ze een grotere rol binnen de wijk
kunnen vervullen. In de Oude Indische Buurt zijn er al meerdere instellingen en
faciliteiten die deze rol op zich nemen, met een tweede leven voor het Sumatra
bouwblok zou ook de Nieuwe Indische Buurt kunnen profitieren van meer
kwaliteit in de stedelijke omgeving.
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