lo ffelijk e
s ta d s s ier a den
h u izen w en s l au er s t r a at 65-67-69,
a m s t er da m- o u d -w e s t

Amsterdam is een baksteenstad pur sang. In haar nieuwe buitengewesten zijn woningen in houtbouw, inclusief houten gevels, niet vreemd. In de binnenstad en de oude wijken eromheen komt
dat echter eigenlijk niet voor. Drie kleine woningen in de Wenslauerstraat in Oud-West brengen
daar, prachtig gebeeldhouwd in de FSC-gecertificeerde Braziliaanse houtsoort mandioqueira,
verandering in. Is dat voorgoed?

foto: allard van der hoek amsterdam

Je voelt je als het zilveren balletje in een doolhofspelletje,

Amsterdamse stedenzedenmeesters, rigide kampioenen

Ontroerend klein, esthetisch

als je vanaf de Overtoom Oud-West infietst. Het is een

van Bebouwing Evenhoog en Rooilijn Evenrecht, dit stuk-

formidabel, programmatisch

tocht in fragmenten van rechtuit links en bochtig rechts

je stad volledig over de harde hand hebben gezien. De

door afwisselend boomloze en belommerde stukjes

straat wordt namelijk gekenmerkt door vriendelijke, soms

smalstraat in de Kinker- en Bellamybuurt.

ook wel foeilelijke laagbouw in verschillende hoogtes,
vrolijke verspringingen ten opzichte van de rooilijn, raad-

Dan ineens rijd je de Wenslauerstraat in en lijkt het of je

selachtige verkavelingen in de breedte en diepte, en

terug in de tijd bent gereisd. Verbaasd sta je met je twee-

schotse woningen en scheve bedrijfjes die broederlijk met

wielige tijdmachine in de een of andere oude Dorpsstraat

de armen om elkaars schouders staan. Hoe écht menselijk

van een verre provincieplaats, schijnt het. Het is alsof de

kan een stad ook zijn!

van verder reikende dimensie.

foto: m3h architecten amsterdam/tobias bader

gezinswoning.

Oud…
tekening: m3h architecten amsterdam
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De buitengevels, dak-

kapellen en dakvlakken

zijn in houtskeletbouw.

Detail gevel-dak een-

… en nieuw.

ontroerend klein, maar esthetisch formidabel, en hopelijk

(huisnummers 48 en 50). De laatste is een moderne ver-

programmatisch van een verder reikende dimensie. De

wijzing naar de kleine ambachtsloodsen die vroeger in de

architecten ervan, Tobias Bader en Machiel Spaan (M3H

straat stonden, maar trekt ook een lijn naar de toekomst

Architecten Amsterdam), leggen uit dat de Wenslauer-

van een duurzaam vernieuwde Wenslauerstraat.

straat een bouwhistorie heeft van de 18e t/m 20ste eeuw.

Geheel anders van aard zijn de drie huisjes die met onbe-

Er stonden al huisjes ‘in dit polderstraatje’, nog voordat de

handeld FSC-gecertificeerd mandioqueira, ook wel sucu-

stad in deze richting werd uitgelegd. Behalve woningen

pira amarela genoemd, zijn bekleed (nummers 65, 67,

waren er ook veel ambachtelijke bedrijfjes.

69). Bader: ‘Om de verscheidenheid van de straat intact te

Deze woon- en werkindividualiteit, die een vanzelf-

laten, werd dit toegestaan, zij het licht grommend. Er zijn

sprekende natuurlijke verbondenheid schiep, heeft - voor

veel argumenten pro hout aan te voeren, duurzaamheid,

velen ongezien - honderden jaren zo gefloreerd. In Am-

gezond binnenklimaat enzovoorts, maar opdrachtgevers

sterdam heb je nauwelijks nog van dit soort straatjes met

hier in de stad, waar we vooral werken, kijken er voorals-

lossepolshuisjes naast elkaar. Maar met de tijd zijn helaas

nog vreemd tegenaan.’ Ze blijven zweren bij traditionele

ook de tweelingbroers Afbraak en Verval kielzogend

bouw en baksteen in de meest vooruitstrevende stad van

meegelopen. Er moest nodig iets gebeuren om deze

ons land. ‘Hout is een mooi materiaal,’ vindt Spaan, ‘met

Wenslauerstraat en trouwens de hele Bellamybuurt ook

mijns inziens dezelfde beeldende kwaliteit als baksteen.’

een 21ste t/m 23ste eeuw te geven. Dat had echter veel

Eigenlijk wilden de architecten complete houtbouw, maar

voeten in de aarde, omdat het eigendomsbezit gecompli-

dat idee stierf onmiddellijk een jammerlijke dood.

n ov e m b e r 2 0 1 3

en, ernaast, de nieuwbouw van een stalen exemplaar
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Polderstraatje En er staan drie houten huizen tussen,

ceerd in elkaar stak en bijvoorbeeld particuliere woningeigenaren niet meteen over het geld beschikten om zich

h o e é c h t m e n s e l i j k k a n e e n s ta d

enthousiast in de vaart der renovatie te storten.

ook zijn!
Funderingsherstel We schrijven april 2002 als het

foto: m3h architecten amsterdam/tobias bader

proefproject Wenslauerstraat van start gaat, dat wil zeggen het eerste voorzichtige stuk tussen de Bellamydwars-

Grote paradoxale kracht Het tweede project, waar-

straat en de Tweede Kostverlorenkade: 42 panden (88

voor de eerste tekeningen al in 2005 werden gemaakt - zo

adressen), waarvan 19 in bezit van woningcorporatie

traag verliep het Wenslauerstraat-proces -, vloeide samen

Stadgenoot, 11 van particuliere verhuurders en 12 van

uit twee andere, wat het verschil in verschijningsvorm

eigenaar-bewoners. Soms ging dat met strelend gebaar,

verklaart, al zijn ze wel als ensemble ontworpen en zorg-

soms met grof geweld. ‘Er was veel funderingsherstel

vuldig ingepuzzeld in het straatprofiel. Het bestaat uit

nodig,’ verklaart Machiel Spaan, ‘waardoor de slechtste

twee eengezinswoningen met aan de achterzijde op het

woningen werden gesloopt.’ Tobias Bader vult aan: ‘Er

zuiden tuin en balkon en een appartementengebouwtje

zaten hele kleine tussen, die in de loop der tijd van allerlei

van drie losse verdiepingen; de onderste heeft achter een

uitbreidinkjes en dakopbouwtjes waren voorzien, vaak

patio, de twee bovenste hebben er een dakterras. Wat als

een rommeltje van niet-geïsoleerde eensteensmuurtjes.

eerste opvalt, is dat de drie volumes tot eenheid zijn ge-

Die sneuvelden dus.’ Zo zijn de afgelopen tien jaar in een

boetseerd in hout, waardoor het als bouwbeeldhouw-

samenwerking van Stadsdeel West, Stadgenoot en ver-

werk kan fungeren. In de houtovertrokken strakheid

schillende particulieren, architecten en kleine ontwikke-

ontbreken waterslagen en regenpijpen, de goten zijn ver-

laars reeksen woningen gerenoveerd en meer dan tien

holen. Dit verleent de bescheiden driebouw een zeldzaam

gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Spaan: ‘Parti-

mooie abstractie, en daardoor ook een grote paradoxale

culiere huizenbezitters mochten hun toch vaak kleine

kracht. Dat wordt verder bewerkstelligd door de alumini-

woningen uitbreiden om herstel voor hen aantrekkelijk te

um kozijnen in slankstalen profielen - houten kozijnen

maken. De charme van verspringingen en onregelmatig-

zouden te dik zijn - en de messcherpe lijnen waarmee de

heden bleef gehandhaafd.’

houten gevellatjes de contouren van de volumes aangeven.

Jammerlijke dood Zelf was M3H Architecten bij twee
projecten betrokken, die in nauwe samenwerking met

Volumestudies Ook de vormen zijn uiterst eenvoudig:

bewoners en opdrachtgevers tot stand zijn gebracht. In

twee huisjes met een schuine dakhelling waaruit twee

2011 zijn de restauratie van een baksteenwoning geklaard

smalle rechthoekige dakkapellen omhoogsteken, en een

■
■
■
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Plattegronden eengezinswoningen.

tekening: m3h architecten amsterdam

het houtblad

46

foto: m3h architecten amsterdam/tobias
bader

Zorgvuldig ingepuzzeld in het straatprofiel.

foto: allard van der hoek amsterdam

Plattegronden appartementengebouwtje.

Kleine plattegronden, optisch
veel ruimte.

architectenbureau SeARCH uit Amsterdam. De 88 hsb-

open gevelbekleding geeft de bebouwing virtueel meer

woningen aldaar zijn bekleed met vier Braziliaanse hout-

hoogte. Aan al deze uitdrukkingen die prachtig subtiel zijn

soorten: louro preto, wane (louro gamela), andira (sucu-

gevonden én uitgewerkt, lagen volumestudies ten grond-

pira vermelha) en mandioqueira (sucupira amarela); zie

slag, inclusief bezonningsgrafieken. Door de schuine dak-

Het Houtblad 1/2005. Ze konden met eigen ogen zien

vlakken valt er nu iets meer zonlicht in de nauwe straat.

hoe schitterend dit hout was vergrijsd. Hun keuze viel op

Datzelfde geldt voor de woningen zelf die alle door de

mandioqueira; zonder grondcontact behoort deze hout-

niet al te grote plattegronden in ramenrijke pronk staan;

soort tot duurzaamheidsklasse 1. Het is ook 15 cm boven

de twee bovenste etages van het appartementengebouw-

maaiveld gehouden, zodat het gevrijwaard blijft van

tje hebben tevens weldadige overhoekse kozijnen. Het

opspattend vocht en vuil.

n ov e m b e r 2 0 1 3

rechthoekig torentje van driehoog. De verticaliteit van de

voor het trefzekere maar overvloedige woongenot dolblije kopers waren gevonden.

a a n d e z e s t r a at o o k e e n 2 1 s t e t / m
23ste eeuw geven

Grotere acceptatie Het geheel is, als gezegd, in traditionele bouw uitgevoerd: kalkzandsteen wanden met
breedplaatvloeren. De buitengevels, dakkapellen en dak-

Diep doordenken Maar daar bleef het niet bij. Na-

vlakken zijn in houtskeletbouw. De architecten zijn er

tuurlijk hebben ze het mandioqueira als losse bekleding

toch in geslaagd zoveel mogelijk onderdelen in hout toe-

toegepast, zodat het goed kan droogwaaien. En natuurlijk

gepast te krijgen, waarmee ze welbewust hopen bij te

hebben ze de delen (27 x 50 mm) aan de onderzijde afge-

dragen aan een grotere acceptatie van dit duurzame

schuind voor een goede afwatering. Maar daarnaast heb-

bouwmateriaal in de stad door opdrachtgevers, aanne-

ben ze tevens de latjes in de breedte afgeschuind. Dat

mers en bewoners. De bouw voldoet aan de vigerende

diende niet alleen hetzelfde afwateringsdoel, maar óók

eisen van duurzaamheid. De woningen zijn goed geïso-

om een soort dakpaneffect te bewerkstelligen en mooie

leerd en voorzien van energiezuinige installaties. De epc

schaduwwerkingen bij wisselende soorten licht. Zo diep

bedraagt 0,8, die ten tijde van het ontwerp gold (nu is dat

kun je dus doordenken om je ontwerp in het algemeen en

0,6). Spaan: ‘Niets is duurzamer dan de stad opnieuw

de kwaliteit van het hout in het bijzonder optimaal uit te

geschikt te maken voor nieuwetijds wonen. Dat is beter

nutten. Alles is op lat uitgetekend, zodat de scherpte en

dan weer een weiland vol te bouwen.’

eenheid overal bewaard blijven.
De architecten zijn er zo in geslaagd van iets kleins iets

Uiterste zorgvuldigheid De kwaliteit van ontwerp

heel groots te maken. Ze stellen daarmee een hartverwar-

verraadt zich met name door de uiterste zorgvuldigheid,

mend voorbeeld dat vele navolgingen verdient. Schoon-

waarmee de architecten het gevelhout hebben uitgeko-

heid is ook in de 21ste eeuw mogelijk. Tijd voor excursies!

zen. Daartoe hebben ze zich uitgebreid laten voorlichten

Dat er maar veel zilveren balletjes naar de Wenslauer-

door leverancier Precious Woods in Nieuwerbrug a/d

straat mogen rollen. •

Rijn. Ze zijn zelfs samen wezen kijken bij het woningproject Floriande te Hoofddorp, ontworpen door

hans de groot

Locatie: Wenslauerstraat 65-69, Amsterdam Opdrachtgevers: (achtereenvolgens) Delta Forte (nu: Rochdale Projectontwikkeling) Amsterdam (rochdaleprojectontwikkeling.nl), Stadgenoot Amsterdam (stadgenoot.nl), particulier,
(en uiteindelijk) Sticks & Stones Developments Amsterdam Ontwerp: M3H Architecten Amsterdam (m3h.nl); projectarchitecten: Tobias Bader, Machiel Spaan; medewerkers: Wouter Kroeze, Marc Reniers Aannemer: Structure
Building Amsterdam (structure-group.nl) Constructeur: Constructiebureau Tentij Heemskerk (tentijbv.nl) Mandioqueira gevelbekleding: Van Keulen Hout en Bouwmaterialen Amsterdam (van-keulen.nl); Precious Woods Europe
Nieuwerbrug a/d Rijn (preciouswoods.com) Bouwoppervlak: 230 m2 Bouwperiode: Juli 2012 - maart 2013 Bouwkosten: € 660.000,-
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was derhalve geen wonder dat binnen een mum van tijd

