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Geen kitscherige kopie, maar een eigentijdse
interpretatie
label: Architectuur

Woningbouw waar de kwaliteit voorop staat. Dat is Korth Tielens Architecten en Marcel Lok_Architect gelukt bij het
Spaarndammerhart in Amsterdam. Ze stellen daarmee een voorbeeld voor de woningbouwopgave van de komende
jaren.

Tekst Marieke Giele

Tijdens ons bezoek aan het Spaarndammerhart zijn de werkzaamheden nog in volle gang. De stratenmakers zijn druk in de
weer met het leggen van de laatste stenen, in de gemeenschappelijke tuin werkt de hovenier aan de aanleg van de fruittuin en in
sommige woningen loopt nog een elektricien rond. Toch is nu al duidelijk dat dit woningbouwproject van Korth Tielens
Architecten en Marcel Lok_Architect vol kwaliteiten zit.

Dat is overigens niet verwonderlijk. In de uitvraag van de gemeente Amsterdam stond de architectonische kwaliteit voorop,
voornamelijk door de betrokkenheid van de Subcommissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit. Zij hebben in de tender sterk gestuurd
op de ruimtelijke betekenis van het project. Wat de gemeente nog eens extra stimuleerde door middel van een vaste grondprijs
en een extra go/no go-moment na één jaar waarbij ontwikkelaar Heijmans Vastgoed de grondpositie zelfs kon kwijtraken.
Vervolgens was het aan de opdrachtgever, architecten en adviseurs om die kwaliteiten daadwerkelijk waar te maken.

Spaarndammerhart in Amsterdam door Korth Tielens Architecten en Marcel Lok_Architect. Beeld Max Hart Nibbrig

https://www.dearchitect.nl/architectuur


‘Het voelt bijna alsof de oorspronkelijke woningbouw van begin vorige
eeuw nooit is weggeweest’

Stadsreparatie
Rondlopend door de buurt valt vooral op hoe natuurlijk de nieuwbouw zich inpast in het bestaande stedelijke weefsel. En dat is
niet eenvoudig tussen alle monumentale woonblokken van de Amsterdamse School. Zeker als je bedenkt dat de straat in de
jaren zeventig was verdwenen om plaats te maken voor de Spaarndammerschool. Wat restte was een structuralistisch gebouw
dat dwars tegen alle bestaande stedelijke structuren inging. Typisch voor projecten uit de periode van de stadsvernieuwing,
maar een vreemde eend tussen alle ‘arbeiderspaleizen’ in de Spaarndammerbuurt.

Met de verhuizing van de school naar de Houthavens ontstond de mogelijkheid voor een stadsreparatie, zoals Mike Korth, Gus
Tielens en Marcel Lok dat zo mooi noemen. Bij de tender stelden zij als enigen voor om de straat aan weerszijden te bebo
uwen en zo het oude profiel weer volledig in ere te herstellen. Voeg daar de welvende bakstenen gevels aan toe en het
voelt bijna alsof de oorspronkelijke woningbouw van begin vorige eeuw nooit is weggeweest.

Bijna dan. Want de twee bureaus komen niet met een kitscherige kopie van de Amsterdamse School, maar met een eigentijdse
interpretatie ervan. Grootste verrassing wat dat betreft de toevoeging van een openbaar binnenhof achter de westelijke
straatgevel. Daarmee spelen de architecten in op de typologie van het naastgelegen Zaanhof en in mindere mate ook van het
Zaandammerplein. Weliswaar bevatte dit bouwblok van oorsprong geen hof, qua formaat kan het de nieuwe toevoeging goed
aan. Niet alleen levert dat ruimte op voor meer woningen, ook vormt het binnenhof een sterke aanvulling op het stedelijk weefsel
van de Spaarndammerbuurt.

Architectuur, kunst en stadsnatuur

Beeld Max Hart Nibbrig

https://www.dearchitect.nl/architectuur/nieuws/2016/12/uitslag-tender-spaarndammerschool-101109035


Lichtgroen geglazuurde baksteen voorzien van een in combinatie met goudkleurige kozijnen geven het hof een opvallend
moderne uitstraling. Dit staat in sterk contrast met de rode en bruine stenen die aan de straatzijde zijn gebruikt. Juist daardoor
voelt het alsof je hier een andere wereld betreedt, een wereld waar de drukke stad voor even niet bestaat en waar bewoners of
voorbijgangers tot rust kunnen komen.

Hier in deze kleine stedelijke oase komt de samenwerking met DS Landschapsarchitecten en kunstenaar Martijn Sandberg om
de hoek kijken. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld in de verdere uitwerking van dit binnengebied. Voor het resultaat is nog
wat geduld nodig, maar straks komt hier een weelderige tuin waarvan de beplanting aantrekkelijk is voor stadsfauna zoals kleine
zangvogels, vleermuizen en insecten. Daaromheen is in de bestrating een heus vloerkunstwerk aangebracht met de titel De
Oude Weg Naar De Nieuwe Tijd. Bij elkaar vormt het een mooi samenspel tussen architectuur, kunst en stadsnatuur.

Al veel gefotografeerd zijn de drie poorten waarvan de ietwat mysterieuze cijfercombinaties 1917, 2020 en 3025 verwijzen naar
respectievelijk het verleden, heden en de toekomst. En ook de huisnummers zijn met veel zorg ontworpen. Bijzonder zijn verder
de tuinen van de grondgebonden woningen. Alleen het gedeelte dat direct aan de woning grenst is privé. Dit gaat vervolgens
vloeiend over in een gemeenschappelijke tuin die de bewoners met elkaar delen. Het biedt kansen voor veel groen, wat zowel
de biodiversiteit als de waterbuffering van het regenwater ten goede komt.

En de woningen? Die hebben doordachte plattegronden voor zowel de sociale- en vrije huurwoningen als voor de
koopwoningen. En ze beantwoorden bovendien ook aan de hoge duurzaamheidsambities, waaronder een EPC van -0,19 en
een deelautosysteem. Het maakt Spaarndammerhart tot een prettige woonomgeving voor de nieuwe bewoners. Maar het is
vooral bijzonder dat ook de omwonenden en bezoekers van deze kwaliteiten kunnen meegenieten. En daarin heeft de sturing
vanuit de gemeente zeker een belangrijke rol gespeeld.
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Hofgebouw in het groen
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