Visie

Verweven in bestaande
structuren

Afgelopen zeven jaar ontwierp M3H Architecten drie woongebouwen voor de Indische
Buurt. De Smaragd, Soenda en Senang bevinden zich in het noordwesten van de wijk.
Het deel waar veel van de negentiende-eeuwse bebouwing bewaard is gebleven. Door
de nieuwe complexen te verweven met de bestaande stedelijke structuren, lukte het M3H
om de ziel van de buurt te behouden.
Tekst Katja van Roosmalen
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“D

e Indische buurt in Amsterdam is al sinds de jaren
tachtig in ontwikkeling”,
vertelt Machiel Spaan. “Gebouwd in het interbellum bood deze wijk in
Amsterdam onderdak aan de middenklasse en
havenarbeiders. Een tijd die – net als nu – behoefte had aan korte bouwtijden. En daar helaas later wrange vruchten van plukte. Grond
(aangebracht op de polder) had geen tijd om
in te klinken en verzakte. Daarnaast wilden
aannemers nog wel eens sjoemelen met de
lengte en kwaliteit van de houten palen. Mede
daardoor was de kwaliteit van de gebouwen

erg wisselend én is een deel van de oorspronkelijke bebouwing – door de stadsvernieuwing
een halve eeuw geleden – vervangen. Alleen
in het oudste deel, het noordwestelijke kwadrant, waar De Smaragd, Senang en Soenda
zich bevinden, is nog veel originele bebouwing te vinden.”
Maar ook de sociale structuur bleef behouden.
Dertig procent van de woningen in De Smaragd én alle woningen in Soenda en Senang
zijn sociale huurwoningen. “Negatieve gevolgen van gentrificatie zijn daardoor tot een minimum beperkt gebleven.” Vrij bijzonder voor
een wereldstad als Amsterdam.

Opvallend onopvallend
M3H integreerde de drie nieuwe volumes in
het DNA van de bestaande omgeving. Spaan:
“Bestaande blokken zijn vervangen, maar de
structuur van de omgeving bleef bewaard. Zowel qua schaalgrootte als sfeer voegt de
nieuwbouw zich naar de omgeving. Alleen De
Smaragd verheft zich.” Gelegen op de hoek
van de Celebesstraat, schuin tegenover station Muiderpoort en voormalige ‘Billen van Wijdeveld’, voegde M3H hier in de hoogte volume
toe. “De ronde hoeken houden de herinnering
aan de ‘billen’ – een van de mooiste sociale
woningbouwprojecten ooit – levend”, volgens
Spaan. “Bovendien is De Smaragd de entree
tot de wijk en mocht het daardoor grootstedelijke allure krijgen; een herkenbaar referentiepunt waar mensen trots op zijn.” De jury van
De Zuiderkerkprijs was dat met hem eens:
‘Ontwerpen in de geest van de Amsterdamse
School zorgt veelal voor architectonische uitspattingen die niet veel met de Amsterdamse
School te maken hebben, maar meer met de
hang naar een klassiek en traditionalistisch
beeld. De Smaragd laat zien dat het ook anders kan. Hier is niet over de top gerefereerd
aan een bouwstijl, maar wordt (er) met gepaste afstand subtiel naar verwezen door een
stoer gebouw.’
Repareren van de stedelijke structuur
Soenda en Senang zijn meer dienstbaar en
adaptief. Zo gaat Soenda de relatie met de
omgeving aan door horizontaal en verticaal
metselwerk en dragen de uitnodigende entrees en maisonnettes van beide complexen
op het maaiveld bij aan de levendigheid op
straatniveau. Spaan: “Ik noem het altijd: het
repareren van de stedelijke structuur. In het
DNA van deze wijk zit namelijk veel goeds besloten, zoals de straten, pleintjes en de
schaal. Ook de bouwblokken – die vervangen
zijn – met een drukke buitenkant en een rustige binnenwereld zijn ooit slim bedacht. Met
plinten die ruimte bieden voor een mix aan
activiteiten en woonprogramma’s.”

Insulindeweg, Riouwstraat, Celebesstraat, Tweede Atjehstraat, 102 woningen (waarvan 30 sociale huur- en 22
vrije sector huur- en 50 koopwoningen), horeca, bedrijfsruimte en een parkeergarage, Coen Hagendoorn Bouw,
De Alliantie.
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Puzzelen in de bestaande stad
In dit soort buurten zijn het echter niet de straten en plattegronden die de tand des tijds niet
hebben doorstaan, het zijn vooral de woningen die niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen. Om op dezelfde vierkante meters
meer woonkwaliteit te realiseren en een gelijkwaardig programma terug te brengen is een
hele puzzel. “Maar dat maakt het bouwen in
de bestaande stad juist interessant”, volgens
Spaan. “Wij starten vanuit een programmatische studie. Met de opdrachtgever kijken we
waar programma’s het beste gestalte kunnen
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Molukkenstraat, Soendastraat, Madurastraat, Billitonstraat, Amsterdam. 130 sociale huurwoningen en een parkeergarage, Coen Hagendoorn Bouw, De Alliantie.

krijgen. Eerst proberen we het programma
goed te laten landen en pas daarna te ontwerpen, omdat woningen anders niet passen in
de structuur.”
Plattegronden
De confrontatie met bestaande structuren
schuwt Spaans bureau niet. “Het is heel leerzaam om bij oudere woningen te kijken hoe

plattegronden vorm kregen. We vinden het
zelfs zo interessant dat we al enige tijd bezig
zijn om een analyse te maken van de woningplattegronden die in de afgelopen 15 jaar in
Amsterdam gemaakt zijn. Het wordt een vervolg op het boek van Arcam, ‘Format for living’.” Volgens Spaan een must voor architecten en actueler dan ooit, doordat de vierkante
meters woonoppervlak onder druk staan. “Dat

Borneostraat, Sumatrastraat en Madurastraat. 118 sociale huurwoningen en 3 bedrijfsruimten,
Vink Bouw, De Alliantie.

vergt creativiteit, ook hier in de Indische Buurt
met veelal kleine woningen, beginnend bij
50m2. Dat wordt steeds meer de standaard.”
Maar waar vroeger een heel gezin huisde op
enkele tientallen vierkante meters, daar zijn
deze appartementen tegenwoordig geschikt
voor hooguit twee personen. “De huidige 50
meter is niet net zo efficiënt als die van weleer”, legt Spaan uit. “Dat komt mede door alle
technische eisen die gesteld worden. Het resultaat daarvan is dat een woning gemiddeld
6m2 installatieruimte nodig heeft. De WTW, de
warmtepomp, de Eteck-koelkast … daar is een
substantieel deel van het woonoppervlak voor
nodig. Vooral bij kleine woningen heeft dit
veel invloed op de indeling en de flexibiliteit
van de woningen. Deze voorzieningen moeten
namelijk ook centraal in een huis zitten om
lange leidingen te voorkomen. Dat beperkt de
vrijheid van indeling extra en een extra slaapkamer is moeilijk te realiseren.”
Onhandig kavel, efﬁciënte woning
Door de complexiteit van de opgaven kunnen
architecten zich echter wel onderscheiden. En
dat blijkt ook in de Indische Buurt. Bijvoorbeeld door de appartementen via een galerij
te ontsluiten en door binnentuinen voor alle
bewoners toegankelijk te maken, ontstaan
nieuwe gemeenschappen. Maar ook de – op
het eerste oog onhandige – oorspronkelijke
structuur werd door M3H ten volle benut. “De
winst van een onhandig kavel is dat je veel efficiëntere woningen kunt maken”, lacht
Spaan. “Senang is bijvoorbeeld gelegen op
een punt. Dat maakt de indeling speels. In de
punt is de beukmaat breder en zijn woningen
ondieper. Dat voordeel hebben we behouden,
want de extra lichttoetreding zorgt ervoor
dat de appartementen als veel groter worden
ervaren.”
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