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1 Inleiding 

Architectuur Lokaal organiseerde samen met het projectbureau 
CareWest op 11 september 2002 een excursie voor medewerkers van de 
zorgaanbieders die in CareWest samenwerken.  
Voor CareWest ging het erom dat de samenwerkingspartners elkaar 
beter zouden leren kennen en in gesprek raken over hun gezamenlijke 
inbreng in de vernieuwing van het aanbod van woon- en 
zorgvoorzieningen. 
 

Als landelijk kenniscentrum heeft Architectuur Lokaal tot taak om te 

bevorderen dat in de voorbereiding van bouwprojecten 

maatschappelijke en culturele aspecten voldoende aandacht krijgen. 

Bovendien paste deze excursie binnen de doelstelling van het 

Stimuleringsprogramma Cultureel Opdrachtgeverschap dat Architectuur 

Lokaal samen met het Stimuleringsfonds voor Architectuur ontwikkelde. 

Daarom leverde Architectuur Lokaal graag een bijdrage aan het streven 

van CareWest om het bouwprogramma in de westelijke tuinsteden ook 

te richten op de integratie van zorggebruikers.  

 

Het programma van 11 september begon met een onderlinge 

kennismaking en presentatie aan elkaar. Dit gebeurde´op locatie’, zodat 

de deelnemers een beeld van de huidige werkwijze van de diverse 

organisaties konden krijgen. Hierna volgde een verkenning van de 

westelijke tuinsteden via een bezoek aan voorbeelden van recente 

stedenbouw en architectuur. De bezochte projecten waren niet 

geselecteerd als model om te kopiëren, maar omdat ze een indruk geven 

van ontwikkelingen en mogelijkheden in dit deel van de stad. 
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2 De lessen van de dag 

Tijdens de excursie van 11 september was het contrast tussen oud en 
nieuw duidelijk zichtbaar, bij voorbeeld bij vergelijking van de 
complexen Korte Water en Oeverpad. Maar ook de diverse nieuwe 
projecten verschillen sterk van elkaar. Zo werd duidelijk dat er iets te 
kiezen valt, zowel in woonvorm als in vormgeving.  
 
De keuzemogelijkheden op het gebied van architectuur en stedenbouw 
houden mede verband met het streven naar veiligheid. Sommige 
mensen hebben behoefte aan een beschutte leefomgeving. De grotere 
woonzorgcomplexen uit de jaren negentig hebben in veel gevallen een 
atrium om fysieke en sociale bescherming te geven. Deze bouwwijze 
leidt echter vaak ook tot een ´monocultuur´. We zagen in het 
Noorderhof een andere poging om een niet-anonieme woonomgeving 
tot stand te brengen. Bij het wooncentrum Oostoever is een open 
binnenruimte gemaakt met een stedenbouwkundige oplossing die 
varieert op het oude thema van het hofje. Helaas hoorden we dat daar 
de veiligheid te wensen overlaat. 
 
De opdrachtgever kan dus kiezen voor uiteenlopende architectonische 
en stedenbouwkundige oplossingen. De uiteindelijke keuze hangt vaak 
samen met de architectenselectie. In het verleden werden 
zorggebouwen vaak ontworpen door gespecialiseerde architecten. Zij 
waren thuis in de functionele eisen en konden de opdrachtgever 
bijstaan in de omgang met de subsidiebureaucratie. Hun vormgeving 
was echter soms routinematig. De laatste jaren oriënteren 
opdrachtgevers op het terrein van wonen en zorg zich vaak op een veel 
bredere kring ontwerpers. Zo koos de opdrachtgever bij de Kleine U een 
architect die juist niet was gespecialiseerd in gebouwen voor 
psychiatrische patiënten en ouderen.  
  
Het ontwerpproces is sterk afhankelijk van de samenwerking tussen 
opdrachtgever en architect, zoals Tjeerd Dijkstra tijdens een toelichting 
in het dienstencentrum Maarten Luther benadrukte. De architect heeft 
de inbreng nodig van de opdrachtgever, niet alleen bij het bepalen van 
de eerste globale visie op het gewenste resultaat, maar ook bij de latere 
uitwerking. Een goede samenwerking opdrachtgever / architect ontstaat 
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echter niet automatisch. Het is de uitdaging om ook voldoende 
persoonlijke betrokkenheid te laten ontstaan als diverse partijen een 
deel van het opdrachtgeverschap voor hun rekening nemen, zoals 
wanneer zowel een woningcorporatie als een zorgaanbieder bij de bouw 
betrokken is.  
 
Uit de gesprekken tussen de deelnemers bleek, dat men het nuttig vond 
om op deze manier ´op de werkvloer´ ervaringen te kunnen uitwisselen. 
Dat het ook op het gebied van huisvesting nuttig is om van elkaar te 
leren bleek onder meer bij de inleiding van Dijkstra. Toen hij het 
dienstencentrum aan het Oeverpad ontwierp, was het lastig, dat dit een 
van de eerste projecten met deze functie was. Inmiddels kan het 
bestaande gebouw helpen om te bepalen hoe toekomstige 
dienstencentra eruit moeten zien. Bovendien is nu meer bekend over 
het te verwachten functioneren van een dergelijk centrum.  

 

Naast waardering voor de nieuwe architectuur in de westelijke 

tuinsteden waren er ook kritische noten. Als een gebouw is gebaseerd 

op verouderde gedachten over wonen en zorg, kan mooie vormgeving 

dat niet verhelpen. De waarschuwing was om uit te kijken voor ´oude 

wijn in nieuwe zakken´. CareWest zou wel aandacht moeten hebben 

voor goede vormgeving, maar daarbij in de gaten houden dat ook het 

basisconcept goed is en toekomstwaarde heeft. Met andere woorden, er 

was steun voor het uitgangspunt van CareWest: combineer kwaliteit en 

flexibiliteit. Deze opmerking verwees wellicht naar het contrast tussen 

ouderenhuisvesting, die ook nu veelal nog grootschalig is, en de sterker 

gedeconcentreerde oplossingen voor jongere gehandicapten.  

 

Uit de discussie kwam verder naar voren dat CareWest niet kan volstaan 

met ontschotting binnen de zorg. Zo blijkt het op projectniveau (bij 

voorbeeld in Park de Meer) vruchtbaar om nog bredere allianties te 

sluiten. Daarbij wordt vooral gedacht aan samenwerking met het 

reguliere welzijnswerk. 

 

Bij het scheiden van wonen en zorg zullen zorgaanbieders zich minder 

direct met de bouw bezig houden. Toch bleek tijdens de dag, dat 

medewerkers van CareWest ook dan een inbreng kunnen en moeten 

hebben in het bouwproces. Het is aan hen om de visie van de 

zorgaanbieders op de bouwopgave tot uitdrukking te brengen. Iemand 

van de gemeente die er op 11 september niet bij kon zijn, gaf een 

vergelijkbare boodschap mee: ´naarmate CareWest luider en duidelijker 

aangeeft waaraan zorggebruikers binnen Parkstad behoefte hebben, is 

de kans groter dat dit in de planning wordt meegenomen´. 
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3 Achtergronden 

In de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam vindt de komende jaren een 

grootscheepse vernieuwing plaats op het terrein van wonen, welzijn en 

zorg. De zorgaanbieders Antaris, IJlanden, Amstelrade en HVO-Querido 

gaan samenwerken in CareWest en gaan een nieuwe zorginfrastructuur 

ontwikkelen zodat het mogelijk wordt om gezamenlijk bij cliënten thuis 

zorg te leveren. Wanneer cliënten in individuele woningen of in 

kleinschalige voorzieningen willen blijven wonen, zijn nieuwe 

oplossingen nodig om hen de zorg te kunnen bieden op de tijd en de 

wijze die zij wensen. Dit vraagt om samenwerking van de aanbieders die 

traditioneel alleen op hun eigen doelgroep waren georiënteerd. 

Medewerkers van de vier organisaties gaan binnen een klein gebied in 

één team samenwerken. Het personeel moet dan kunnen beschikken 

over een bedrijfsruimte in de buurt, een zorgsteunpunt. Daarnaast 

moeten er binnen de wijk voldoende ontmoetingsmogelijkheden en 

collectieve ruimten zijn. Dat is de functie van het dienstencentrum. 

 
Het bovenstaande maakt duidelijk, dat de nieuwe positie van cliënten 
leidt tot vragen op het gebied van stedenbouw en architectuur. Er is 
behoefte aan andere vormen van huisvesting. Grote zorginstituten 
worden ontmanteld en maken plaats voor lossere combinaties van 
woon-, zorg- en welzijnsfuncties. De voorgenomen sloop van een groot 
deel van de Drie Hoven (Antaris) en van de hoofdlocatie van Amstelrade 
zijn hiervoor illustratief. Dit heeft gevolgen voor het bouwprogramma: 
- individuele woningen moeten makkelijk aanpasbaar zijn 
- zowel de woning als het woonmilieu moet aan zorggebruikers 

voldoende veiligheid en manoeuvreerruimte bieden 
- er ontstaat behoefte aan groepswoningen of geclusterde 

woonvormen (waarschijnlijk ook voor allochtone ouderen) 
- er is behoefte aan zorgsteunpunten en dienstencentra  
- er is bezinning nodig op de gewenste architectuur. In hoeverre 

bestaat er de behoefte aan een eigen identiteit die in de 
architectuur tot uitdrukking kan komen? De nieuwe huisvesting 
moet functioneel zijn, maar ook aantrekkelijk.  

 
De laatste jaren is er meer aandacht voor de kwaliteit van de 
vormgeving. Men probeert binnen de tuinsteden onder meer door 
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nieuwe architectuur een aantrekkelijk milieu voor hogere 
inkomensgroepen te bieden. Maar kwaliteit hoeft niet altijd aan geld te 
zijn gekoppeld. Het is wel van belang om in een vroeg stadium de 
belangrijkste eisen en wensen te formuleren. 
Daarom moet CareWest aandacht besteden aan vragen als: hoe zorgen 
we ervoor dat ´zorgbelangen´ tijdig worden opgemerkt en voldoende 
gewicht krijgen in de bouwvoorbereiding? Welke keuzen zijn relevant 
voor een prettige en veilige leefomgeving?
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4 CareWest: organisaties en voorbeelden 

4.1. IJlanden 

De organisatie 
IJlanden geeft zorg en ondersteuning aan meer dan 1200 
Amsterdammers met een verstandelijke handicap.  

IJlanden biedt diensten aan huis, zodat zelfstandig wonen mogelijk is. 
Dienstverlening is ook mogelijk aan meer mensen in één huis of aan 
groepen. Er zijn gezinsvervangende tehuizen en huizen met speciale 
aanpassingen. Alle huizen van IJlanden liggen midden in een 
Amsterdamse buurt. IJlanden geeft waar nodig verpleging, verzorging en 
advies. Ook zijn er centra waar kinderen ondersteuning krijgen en huizen 
waar men kan logeren.  

Het is de bedoeling dat veel meer cliënten individueel kunnen wonen. 
IJlanden wil het aanbod aan ondersteuning en zorg daarop afstemmen 
via een wijkgerichte benadering en samenwerking met 
woningcorporaties, thuiszorg en welzijnswerk. 
 
IJlanden heeft enkele tientallen locaties en ongeveer 1000 mensen in 
dienst.  

 

Zie verder: www.ijlanden.nl 

 

Het voorbeeld: Oostakkerstraat en omgeving (zie foto voorpagina) 

De voorgeschiedenis van het project Oostakkerstraat e.o. (Nieuw Sloten) 

is illustratief voor de grote veranderingen van de afgelopen jaren. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om een internaat met 150 bedden te 

bouwen. Zelfstandige appartementen waren toen nog niet aan de orde. 

Sindsdien heeft een fundamentele omslag in het denken geleid tot het 

huidige complex met een combinatie van individuele appartementen, 

groepswoningen en collectieve voorzieningen. Nu zijn voor de mensen 

met een intensieve zorgvraag zes groepswoningen en 21 appartementen 

gebouwd. In totaal wonen hier 63 mensen. Binnen het 

appartementencomplex is een ontmoetingsruimte annex internetcafé 

en een kantoorruimte waar het regiokantoor is gevestigd. Het complex 
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oogt als gewone woningbouw. Het geheel is ontworpen op de beukmaat 

van de woningen in de omgeving. In principe zijn alle ruimten daarom 

terug te bouwen naar woningen. Ook de kantoorruimte is 

gedecentraliseerd. 

 

Dat ook nu nog wensen overblijven, blijkt onder meer uit het weinig 

slagvaardige beleid van de gemeente met betrekking tot de 

parkeerbehoefte aan de Laan van Vlaanderen. Bewoners hebben over 

het algemeen hun werkzaamheden elders waarvoor zij gebruik maken 

van busjes. Hierop is niet gerekend en nog steeds moet er op het gras 

worden geparkeerd.  

 

4.2. Antaris 

De organisatie 
Antaris werkt in en vanuit vijf locaties: De Drie Hoven, Leo Polakhuis, 
A.H. Gerhardhuis, Joannes de Deo en Korte Water. De kantoren met 
algemene functies, waaronder de directie, zijn gevestigd op locatie De 
Drie Hoven.  
Antaris levert, naast huisvesting, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg 
(zowel intramuraal als extramuraal), dagbehandeling en dagverzorging, 
fysiotherapie en ergotherapie, maatschappelijke informatie en advies, 
geestelijke verzorging, sociaal cultureel werk, warme maaltijden, logies, 
tijdelijk verblijf met lichte verzorging, wijkziekenboeg en een 
klussendienst.  
 
Antaris heeft ongeveer 1500 cliënten, 827 medewerkers (655 vrouwen, 
172 mannen) en 200 vrijwilligers. 

 

Zie verder: www.antaris.nl 
 

Het voorbeeld: Korte Water 
Het ingrijpende karakter van de vernieuwing van Osdorp is te illustreren 
aan het ´Zuidwest kwadrant´. Hoewel binnen dit gebied al lang aan de 
toekomst gewerkt wordt, zijn er nog veel dichtgetimmerde panden en 
braakliggende terreinen. Het is lastig om nieuwbouw gerealiseerd te 
krijgen, een jarendurend proces. Gedurende deze tijd staat de sociale 
structuur onder zware druk. 

De sloper is nog niet langs geweest bij de nabijgelegen wooncomplexen 

aan Korte Water waar ongeveer 110 ouderen wonen en waar Antaris nu 

bij betrokken is. Hier is de sociale samenhang nog bewaard gebleven. 

Tegenwoordig ligt de gemiddelde leeftijd hoog. Dat was anders toen 

deze bewoners jaren geleden hier kwamen wonen.  

Inmiddels voldoen de woningen niet meer aan moderne eisen, en er is 

tot dusver ook weinig opgeknapt, afgezien van inbraakwerend hekwerk 

op de voordeuren. Tot voorkort ontbraken ook zorgvoorzieningen. In 

samenspraak met de woningcorporatie is Antaris hierin gaan voorzien. 
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Daarbij was een belangrijk aanknopingspunt de bewonersvereniging. 

Deze functioneerde nog wel, maar omdat ook bij de actieve bewoners 

de jaren gingen tellen, werd het lastiger om de organisatie aan de gang 

te houden. Antaris is begonnen met ondersteuning van de 

bewonerscommissie van Korte Water, onder andere bij het organiseren 

van een wekelijkse dansactiviteit. Daarnaast werd een zorg- en 

dienstenaanbod ontwikkeld vanuit een klein kantoortje onderin één van 

de woongebouwen. Inmiddels functioneert Korte Water als één van de 

vijf dienstencentra van Antaris. Deze centra bieden diensten, zorg en 

activiteiten, met als doel om mensen te ondersteunen bij het zelfstandig 

thuis blijven wonen. Vanuit het steunpunt Korte Water worden, in 

samenwerking met de Amsterdamse Thuiszorg, ook zorgpakketten 

geleverd.  

 

De hoofdvestiging van Antaris, de Drie Hoven, wordt binnenkort 

grotendeels gesloopt. Op deze locatie wordt al geruime tijd met IJlanden 

en HVO-Querido samengewerkt door onderdak te bieden aan 

woongroepen voor cliënten van deze organisaties. 

 

4.3. HVO-Querido 

De organisatie 
HVO-Querido is in 2001 ontstaan uit een fusie tussen een organisatie 
voor maatschappelijke opvang en een regionale instelling voor 
beschermende woonvormen (RIBW). Door het bijeenbrengen van twee 
verschillende werkvelden werd het mogelijk om diensten en activiteiten 
beter op elkaar af te stemmen. De doelgroep van beide werkvelden is 
immers in veel opzichten overeenkomstig. 
  
HVO-Querido is gespecialiseerd in dienstverlening aan en huisvesting 
van kwetsbare mensen. Mensen met psychosociale, psychiatrische en/of 
maatschappelijke problemen.  
De organisatie biedt op het brede terrein van de geestelijke 
gezondheidszorg en de maatschappelijke opvang professionele zorg aan 
een gevarieerde en grote groep mensen, ongeacht de achtergrond of 
aard van hun problemen. HVO-Querido werkt vanuit verschillende 
disciplines, op ruim veertig locaties in Amsterdam, verdeeld in drie 
sectoren en als één organisatie. Ruim 675 medewerkers bieden opvang, 
begeleiding en zorg aan ongeveer 5.000 cliënten. 
 
Zie verder: www.hvoquerido.nl 
 

Het voorbeeld: De Veste  
Het internaat De Veste biedt aan 105 mannen en vrouwen die elders 
geen onderdak hebben een eigen, kleine, kamer. Meestal woont men 
hier voor langere tijd. De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt. 
Bewoners dienen zich overdag met zinvolle activiteiten bezig te houden. 
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Zij kunnen gebruik maken van diensten van de groepsleiding en van 
maatschappelijk werk. Voor medische ondersteuning beschikt het 
internaat over een zorgteam.  

Hoewel De Veste in financieel opzicht eigenlijk nog niet kan worden 

afgeschreven, is het inmiddels functioneel niet meer toegesneden op de 

huidige behoeften.  

 
Bij oplevering in 1983 was het complex een paradepaardje dat werd 
geopend door koningin Beatrix. Inmiddels is ook voor dit gebouw de 
beslissing om te slopen genomen. Er komt vervangende nieuwbouw.  

Ook in het werkveld van HVO-Querido is de afgelopen jaren veel 

veranderd. Zo bood De Veste aanvankelijk uitsluitend onderdak aan 

mannen. Tegenwoordig (…emancipatie?) verblijven er ook 25 vrouwen.  

Een ingrijpende verandering heeft zich de afgelopen jaren voorgedaan. 

De cliëntengroep is veel ouder geworden en heeft te kampen met alle 

bijbehorende gezondheidsproblemen. Deze verandering maakt dat 

traditionele sectorgrenzen vervagen. Terwijl De Veste van oorsprong 

een voorziening is binnen de maatschappelijke opvang (en dus 

gemeentelijk gefinancierd), krijgt men steeds meer te maken met de 

behoefte aan verpleging en verzorging. Dat heeft zowel gevolgen voor 

de huisvestingsbehoefte (de huidige kamertjes zijn veel te klein voor 

hulp aan mensen die bedlegerig zijn) als voor de financiering. Want 

terwijl HVO-Querido zelf geen middelen heeft om bewoners te 

behandelen, ontstaat er wel steeds meer behoefte aan vanuit de AWBZ 

gefinancierde zorg. De fusie waaruit HVO-Querido ontstond, leidde tot 

een verbinding tussen de sector maatschappelijke opvang en het GGZ 

deel van de AWBZ. Dit voorbeeld geeft aan, dat er daarnaast ook 

behoefte is aan een brug naar de ouderenzorg. CareWest maakt dit 

mogelijk. 

 

4.4. Amstelrade 

De organisatie 
Amstelrade is een organisatie voor mensen vanaf circa 18 jaar met een 
lichamelijke en vaak ook meervoudige handicap. Steeds vaker gaat het 
ook om mensen met hersenletsel na een ziekte of ongeval. 
Amstelrade biedt plaats aan 106 bewoners vanaf 18 jaar, die hulp 
ontvangen op zowel medisch, paramedisch als verpleegkundig gebied. 
Daarnaast is er voor de bewoners begeleiding en ondersteuning 
beschikbaar. De bewoners hebben de beschikking over een eigen 
Activiteitencentrum. 
Amstelrade biedt ook de mogelijkheid van kortdurend verblijf. 
Thuiswonende gehandicapten kunnen ondersteuning krijgen in de vorm 
van thuiszorg en woonbegeleiding. 

 

Zie verder: www.amstelrade.nl 
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Het voorbeeld: Park de Meer 

Op het oude Ajaxterrein is de nieuwe woonwijk Park de Meer gebouwd. 

In overleg tussen woningcorporatie De Dageraad en Amstelrade zijn 

´MIVA-woningen´gebouwd in complexen te midden van andere 

huurwoningen. Hier zijn voorzieningen getroffen die het mogelijk maken 

ook bij ernstige lichamelijke handicaps zelfstandig te wonen. Eén van de 

bijzonderheden is, dat wonen en zorg gescheiden zijn. De bewoners 

huren van de corporatie en komen in aanmerking voor huursubsidie. 

Met alleen een aangepaste woning is zelfstandig wonen voor deze groep 

nog niet mogelijk. Zij moeten 24 uur per dag een beroep kunnen doen 

op personeel van Amstelrade. Dat is een kwestie van organisatie, van 

techniek en ook van afstand. Het wijksteunpunt ligt op maximaal 250 

meter van de MIVA-woningen.  

De manier waarop Amstelrade in Park de Meer functioneert, kan een 

voorbode zijn van de klantgerichte aanpak van wonen, zorg en 

dienstverlening van de 21e eeuw. In deze nieuwbouwwijk is te zien wat 

er nodig is om mensen te laten verhuizen van een instituut (met 16 m2 

‘privé ruimte’) naar volwaardige woningen. Maar tegelijk illustreert dit 

voorbeeld hoe lastig het is om de gewenste vernieuwing in de praktijk te 

brengen. Amstelrade schreef op basis van de ervaringen in Park de Meer 

een ‘Jungle boek’, een opsomming van tientallen knelpunten bij 

extramuralisatie en deconcentratie. Park de Meer laat echter zien, dat er 

ook oplossingen zijn.  

 

Een belangrijke les is, dat de zorgaanbieder veel aandacht moet 

schenken aan de voorbereiding van een bouwproject. In Park de Meer 

bouwde Amstelrade niet zelf. De cliënten van Amstelrade wonen in een 

complex huurwoningen van woningcorporatie De Dageraad. Hierbinnen 

zijn de mooiste woningen bestemd voor mensen die het meest aan huis 

gebonden zijn, de cliënten van Amstelrade. Dat klinkt logisch, maar het 

is in de praktijk niet vanzelfsprekend. Dat dit toch het uitgangspunt 

werd, tekent de grote betrokkenheid van Amstelrade bij de 

bouwvoorbereiding. Daarnaast was de rol van de zorgaanbieder in de 

bouw onder meer essentieel voor het realiseren van technische 

voorzieningen die het bewoners mogelijk maken om hun huis te 

bedienen en om contact te leggen met hulpverleners (‘domotica’).  

Amstelrade slaagde erin om de jungle de baas te worden. Samenwerking 

blijkt een belangrijke basis voor dit succes. Oplossingen ontstaan door 

afspraken met organisaties buiten de eigen sector. De ontvangst op 11 

september was in de ruimte van het reguliere welzijnswerk binnen het 

complex. Deze grenst direct aan een kinderdagverblijf en een 

kantoorruimte van waaruit de stichting Philadelphia ondersteuning biedt 

aan verstandelijk gehandicapten in de omgeving. Het veel misbruikte 

woord synergie is hier op zijn plaats. 
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5 Stedenbouw en architectuur 

5.1. Noorderhof 

Locatie:   Geuzenveld/Slotermeer 

Opdrachtgever:  Het Oosten 

Supervisor:  Rob Krier 

Architecten: Rob Krier / Cristoph Kohl (Duitsland); Peterse 

Architectuur; Mark Tuelings; Joris Deur 

Architekten; Atlante Atelier d´Architecture et 

d´Urbanisme (Belgie) Franz C. Demblin 

(Oostenrijk) 

Oplevering:  1999 (1e fase) 

Functie:  Huur- en koopwoningen  

 

Aandachtspunten 
De Noorderhof verschilt stedenbouwkundig radicaal van de oude 
tuinstad. Het verschil is nog sterker dan bij de Oostoever, de andere 
nieuwe woonwijk aan de Sloterplas. Woningen van ouderen en 
gehandicapten zijn te vinden in de gestapelde bouw. Op 11 september 
ging het om de laagbouw van Noorderhof. Deze is interessant in verband 
met de discussie over het type stedenbouw waar cliënten van CareWest 
zich in thuis kunnen voelen. 
Terwijl de tuinsteden oorspronkelijk werden gebouwd vanuit het 
idealisme van de wijkgedachte is hier opnieuw sprake van een geloof in 
de ´maakbare samenleving´. Woningbouwvereniging Het Oosten koos 
voor de Oostenrijkse stedenbouwkundige Rob Krier omdat men het 
tegendeel wilde van een anonieme omgeving. De ruimtelijke 
vormgeving moest stimuleren dat er een gemeenschap ontstond. 
Daartoe groepeerde Krier een kleinschalig buurtje rond de kerk. Het 
streven naar gemeenschapsvorming wordt hier gecombineerd met 
individualisering: alle 171 koopwoningen verschillen van elkaar.  

 

5.2. Oostoever 

Locatie:   Oostoever Sloterplas 

Opdrachtgever:  Patrimonium 

Architect:  Duinker van der Torre 

Oplevering:  1998 
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Functie:  Woonzorgcomplex en dienstencentrum 

 

Aandachtspunten 
Woonzorgcomplex Oostoever ligt in de nieuwe wijk op het voormalige 
waterzuiveringsterrein aan de Sloterplas. Enkele herinneringen hieraan 
bleven bewaard (zie illustratie). De bebouwing van dit terrein in de jaren 
‘90 betekende een late completering van het Algemeen Uitbreidingsplan 
uit 1934 van Van Eesteren 
 
Bij de realisering van deze ´wijk binnen de wijk´ waren diverse 
opdrachtgevers en ontwerpers actief. Een van de ontwerpers is Machiel 
van der Torre. Hij neemt in het plandeel Tuindorp afstand van de 
stedenbouwkundige principes van de omringende tuinstad. Hij werkt 
met gesloten bouwblokken zoals in meer stedelijke gebieden. De 
architect heeft echter niet kunnen zorgen voor de menging van functies 
die de stad kenmerkt. De Oostoever is een typisch woongebied.  
 
Bewoners van het woonzorgcentrum zien het ontbreken van 
(winkel)voorzieningen als een minpunt. Zij kunnen op basis van de 
WIBO-regeling gebruik maken van zorgpakketten, maar volgens de 
coördinator zouden sommigen zich toch veiliger voelen binnen een 
verzorgingshuis. Het dienstencentrum wordt vooral gebruikt door 
bewoners van het complex. 
 
Bouwkundig is het complex geïntegreerd in de omgeving. Het ontwerp 
probeert de veiligheid van het gesloten bouwblok te combineren met 
openheid door de zuidgevel transparant te maken. Het blijkt in de 
praktijk lastig om ongewenste bezoekers te weren. 

 

5.3. Kleine U 

Locatie:   Geuzenveld, Amsterdam 

Opdrachtgever: Woningcorporatie de Dageraad en RIBW P.C. 

Hooft  

Architect:  Ton Venhoeven 

Oplevering:  2001  

Functie: psychiatrische woonvoorziening & 

appartementen voor senioren 
 

Aandachtspunten 
De Kleine U ligt aan de rand van Geuzenveld. Het complex vervangt 
aanleunwoningen die bleven staan toen het bejaardenoord werd 
vervangen door verzorgingshuis Nieuw Geuzenveld. Bij deze 
aanleunwoningen ontstonden problemen. De woningen zelf waren te 
klein en bewoners klaagden over de rondhangende jeugd in het 
binnengebied.  
De Kleine U biedt niet alleen onderdak aan bewoners van de oude 
aanleunwoningen. Nieuwe elementen in dit gebied zijn onder meer de 
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psychiatrische woonvoorziening (50 eenheden) en de supermarkt. 
Verder is het de bedoeling dat ook hogere inkomensgroepen zich hier 
vestigen.  
De architectuur geeft uitdrukking aan de ambities ten aanzien van deze 
locatie. De architect, Ton Venhoeven, werd geselecteerd door een forum 
dat de visie en schetsontwerpen van verschillende architecten te 
beoordelen kreeg. In dit forum hadden ook bewoners een stem. Met 
Venhoeven koos men voor het experiment.  
De combinatie binnen één bouwproject van een psychiatrische 
woonvoorziening met seniorenwoningen past goed in het streven naar 
integratie. In de praktijk bleek echter de voortgang van het project als 
geheel hinder te ondervinden van de procedures die horen bij bouwen 
met financiering vanuit de gezondheidszorg. 

 

5.4. Oklahoma 

Locatie:   Ookmeerweg, Osdorp 

Opdrachtgever:  Het Oosten i.s.m. Joannes de Deo 

Architect:  MVRDV 

Oplevering:  1997 

Functie:  Woonzorgcomplex 

 

Aandachtspunten 
Oklahoma is een gebouw voor oude mensen dat werd ontworpen door 
de ´jonge honden` van het beginnende architectenbureau MVRDV. Deze 
keus was gewaagd, en kwam mede voort uit de wens om de buurt een 
impuls te geven. 
 
De keus voor een architect zonder ervaring is een risicofactor. 
Woningbouwvereniging Het Oosten liet de wens om een bijzonder 
gebouw te maken het zwaarst wegen. Men nam op de koop toe dat de 
opdrachtgever veel tijd moest besteden aan de begeleiding van het 
ontwerp- en bouwproces. 
 
Het resultaat trekt de aandacht, maar is omstreden, juist bij de huidige 
bewoners. Het gebouw werd eigenlijk gemaakt voor jongere ouderen 
dan er nu wonen. In het begin bestond verschil van inzicht over 
woningtoewijzing: de zorgaanbieder wilde meer bewoners met een 
zorgpakket dan de verhuurder. Deze ongelukkige start, die illustreert dat 
het ging om een´gedwongen huwelijk´ tussen woningcorporatie en 
zorgaanbieder, werkte door in het resultaat. 

 

5.5. Oeverpad 

Locatie:   Oeverpad, Osdorp 

Opdrachtgever:  De Principaal  

Architect: Architectengroep, Bjarne Mastenbroek en Dick 

van Gameren 

Oplevering:  1999 
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Functie:  Koop- en huurappartementen voor ouderen 

 

Aandachtspunten 
De huidige luxe parkwoningen met uitzicht op de Sloterplas zijn resultaat 
van een metamorfose. Hier stond vroeger een bejaardenoord dat niet 
meer te moderniseren bleek. 
 
Hier is het Robin Hood principe gebruikt: duurdere appartementen 
droegen bij aan de kosten van sociale huurwoningen in het complex. 
Kenners van de plaatselijke woningmarkt hadden weinig vertrouwen in 
de vraag naar vrijesectorwoningen in Osdorp. De opdrachtgever, De 
Principaal, geloofde echter in de mogelijkheden van deze locatie. Er 
werd veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het ontwerp dat werd 
ingepast in een stedenbouwkundig plan van voormalig 
rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra. 

Dijkstra ontwierp ook het dienstencentrum. De sloop van het oude 

Maarten Lutherhuis ging gepaard met het scheiden van wonen en zorg. 

De ouderen die wonen aan het Oeverpad huren of kopen zelf hun 

woning en kunnen naar behoefte (en eventueel op indicatie) diensten 

en zorg afnemen van het dienstencentrum. Inmiddels wordt het 

dienstencentrum druk gebruikt, en niet alleen door mensen uit de 

directe omgeving. Er is een breed pakket aan activiteiten, waar ook 

mensen uit andere delen van Osdorp op afkomen. 
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