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Thema Renovatie en herbestemming

Bakemabuurt te Amsterdam 
door WVAU architecten
Auteur Rick Wessels  

Aan de Sam van Houtenstraat en de Dr. Colijnstraat in de 

Amsterdamse Bakemabuurt zijn twee woongebouwen ingrij-

pend gerenoveerd. De buurt is in de jaren vijftig gerealiseerd 

in het kader van het Amsterdams Uitbreidingsplan (aup) 

voor de Westelijke Tuinsteden. Op dit deel van Amsterdam is 

sinds 1999 een omvangrijk vernieuwingsprogramma van toe-

passing. De uitwerking voor de Bakemabuurt is vastgesteld 

in 2005. Ze voorziet in grootschalige sloop en nieuwbouw 

met behoud van een aantal beeldbepalende woonblokken. 

Beide blokken zijn ontworpen door het toenmalige architec-

tenbureau Van den Broek & Bakema. Ze bestaan uit gesta-

pelde maisonnettes op een onderbouw van bedrijfsruimtes, 

bergingen en woningen. Het woongebouw aan de Sam van 

Houtenstraat telt 80 maisonnettes en 18 bedrijfsruimtes, dat 

aan de Dr. Colijnstraat 44 maisonnettes en 8 beganegrond-

woningen. Na de renovatie moeten de woongebouwen 

veertig jaar geëxploiteerd kunnen worden. 

Het programma richtte zich op de verbetering van de toe-

gankelijkheid, de sociale veiligheid en de energieprestatie. 

De bedrijfsruimtes zijn aan de balkonzijde uitgebreid. De 

bergingen zijn per woonblok opnieuw georganiseerd. In de 

oorspronkelijke opzet waren de bergingen over verschil-

lende woonblokken in de buurt verspreid, zodat meer 

‘ontmoetingsmomenten’ tussen buurtbewoners zouden 

ontstaan. Terwijl dit in de jaren vijftig een goed werkend 

concept was, bleek het in de huidige tijd vooral een recept 
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Renovatie Sam van Houtenstraat, Bakemabuurt, Amsterdam

Opdrachtgever Far West, Amsterdam

Ontwerp WVAU architecten

Projectarchitect Alenca Mulder

Medewerkers Antie Kaan, Joost Marchal

Adviseur constructie Bouwadviesburo Strackee, Amsterdam

Adviseur installaties Adviesburo Nieman

Adviseur akoestiek Adviesburo Nieman

Aannemer Teerenstra Bouw

Bruto vloeroppervlakte 10501 m2 

Programma 80 woningen en 18 bedrijfsruimtes

Oplevering december 2009

voor uiteenlopende beheersproblemen te zijn.

Het etiket van beeldbepalend gebouw leidde tot een 

restauratieve benadering van de renovatie. Nochtans zijn 

de gebouwen tot op het casco gestript. De woningplatte-

gronden zijn gewijzigd en alle installaties zijn vernieuwd. De 

nieuwe gevels volgen het oorspronkelijke lijnenspel en de 

indeling en verfijnde detaillering van de kozijnen op de voet. 

De trappenhuizen met de entrees zijn volledig vernieuwd. 

Trouw aan het oorspronkelijke ontwerp staan zij als losse 

elementen voor de gebouwen. 

Door de restauratieve benadering is geen sprake van een 

nieuwe beeldlaag. De oorspronkelijke, door de tijd ver-

schraalde gebouwen lijken eerder opgefrist. De nieuwe 

trappenhuizen blijven in vormgeving, kleur en materiaal-

gebruik zo dicht bij het oorspronkelijke ontwerp, dat zij zich 

nauwelijks als toevoeging laten lezen. Dat geldt ook voor  

de uitbreiding van de bedrijfsruimtes. 

De renovatie heeft geresulteerd in hoogwaardige woonge-

bouwen met goede plattegronden en een hedendaags uit-

rustingsniveau. Het culturele erfgoed is bewaard gebleven. 

Op buurtniveau is de toekomst echter onzeker. Dankzij de 

crisis is slechts een beperkt deel van de sloop- en nieuw-

bouwplannen uitgevoerd. De overige staan in de wacht. Hoe 

het verder moet met de blokken in de directe omgeving is 

niet duidelijk. Zo is het sterk de vraag of de beoogde termijn 

van veertig jaar zal worden gehaald.
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Plattegronden blok Sam van Houtenstraat

Begane grond met bedrijfsruimtes

Eerste verdieping

Tweede en vierde verdieping

Derde verdieping

Woningtypen blok  

Sam van Houtenstraat

Woningtype A

Eerste verdieping 

Benedenverdieping

Woningtype A

Derde verdieping 

Benedenverdieping

Woningtype A

Tweede en vierde verdieping 

Bovenverdieping

Plattegronden blok Dr. H. Colijnstraat

Begane grond

Eerste en derde verdieping

Tweede en vierde verdieping

Woningtypen blok Dr. H. Colijnstraat

Woningtype A

Links eerste en derde verdieping  

Rechts tweede en vierde verdieping

Woningtype B

Links eerste en derde verdieping

Rechts tweede en vierde verdieping

Woningtype D

Begane grond


