
	 	 Woongebouw Bezaanjachtplein	
! ! Amsterdam

	 motivatie	 De bestemming voor het gebied heeft een aantal veranderingen 
ondergaan die een menging van woningen en commercie heeft 
opgeleverd. Deze transformaties zijn eerder typisch dan 
exceptioneel voor een stad. Het is de capaciteit tot aanpassing 
aan dit proces die het succes van de stad en zijn bebouwing 
bepalen. Met dit gegeven als uitgangspunt ontstaat er een andere 
architectonische opgave waarbij het vormen van een structuur 
waarbinnen dit proces kan plaatsvinden de belangrijkste

	 	 opgave wordt.

 place Het gebied krijgt door het 
woongebouw én door een 
aantal minimale aanpassingen 
van de bestrating een nieuwe 
betekenis. Eén van de 
kopgevels lijnt op met een 
aantal onderdoorgangen van 
gebouwen  aan de 
Bannebuikslootlaan en 
verlengd aldus het bestaande 
voetpad dat ter plekke eindigt 
op een klein plein. 

	 	 Deelmaquette situatie
	 	 foto Gerard Kruunenberg

	
 space De woning is slechts voorzien van de meest essentiële 

voorzieningen. Het beschikbare budget wordt gebruikt om een 
structuur met maximaal volume te creëren. De in twee lagen 
gestapelde maisonnettes worden ontsloten door trappenhuizen. 
De toegangen van de onderste maisonnettes liggen op de eerste 
verdieping; de begane grond is aldus separaat te gebruiken. Het 
gebruiksoppervlak van elke woning kan gewijzigd worden door 
het al dan niet uitbreiden van de tussenvloer.
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Doorsnede en plattegronden

Casco foto’s Luuk Kramer Voorgevel
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  Achtergevel foto’s Luuk Kramer, Amsterdam

! !

! !

© ATLAS ARCHITECT, BOSCH HASLETT KRUUNENBERG      KE007NL04v09   2

http://www.2xU.nl
http://www.2xU.nl


	
	 	 Woongebouw Bezaanjachtplein	
	 	 Bezaanjachtplein | Amsterdam

	 	 28  'loft' apartmenten in de sociale huursector
	 prijsvraag	 Anders bouwen anders wonen
	 organisatie/opdrachtgever	 Woningbouwvereniging Ons Belang
	 prijsvraag	 09.1991
	 opdracht	 01.1992
	 ontwerp	 Atlas Architect, Bosch Haslett Kruunenberg:
	 -	 John Bosch
	 	 www.oeverzaaijer.nl
	 -	 Gordon Haslett
	 	 www.gordonhaslett.com
	 -	 Gerard Kruunenberg, Kruunenberg Architecten
	 	 www.2xU.nl
	 medewerker	 Paul van der Erve
	 realisatie	 Intervam Noordwest, Amsterdam
	 status	 Bouwplan opgeleverd 1993
	 	 Gesloopt i.v.m. stedelijke vernieuwing 04.2009
	 	 www.debanne.nl
 foto's Luuk Kramer ©, Amsterdam
	 	 www.luukkramer.nl
	 fotoalbum	 http://flic.kr/s/aHsjz5jHCZ
	 publicaties	 Woningen aan het Bezaanjachtplein
	 	 Architectuur in Nederland, Jaarboek 1993-1994
	 	 NAi Uitgevers, 1994
	 	 www.naipublishers.nl
	 -	 Actief wonen
	 	 de Architect, jaargang 25, oktober 1994
	 	 ten Hagen & Stam bv
	 	 www.dearchitect.nl
	 	 ISSN 0044-8621
	 -	 Bezaanjachtplein
	 	 smalle en diepe woningen in Amsterdam-Noord
	 	 VAC/SWD-reeks nummer 1
	 	 Joke Paffen
	 	 VAC/SWD, juni 1996
	 	 ISBN 90-5097-010-9
	 YouTube	 http://www.youtube.com/watch?v=r0K2asRceSY

© ATLAS ARCHITECT, BOSCH HASLETT KRUUNENBERG      KE007NL04v09   3

http://maps.google.co.uk/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Bezaanjachtplein,+Amsterdam&sll=52.378941,4.927341&sspn=0.001547,0.004128&g=Lamonggracht+6,+1019+Amsterdam,+Noord-Holland,+The+Netherlands&ie=UTF8&hq=&hnear=Bezaanjachtplein,+Amsterdam,+Noord-Holland,+The+Netherlands&ll=52.407838,4.915266&spn=0.003093,0.008256&t=h&z=18&layer=c&cbll=52.408056,4.915609&panoid=_T2_H753rq_RchtVyy6_QA&cbp=12,73.57,,0,-0.5
http://maps.google.co.uk/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Bezaanjachtplein,+Amsterdam&sll=52.378941,4.927341&sspn=0.001547,0.004128&g=Lamonggracht+6,+1019+Amsterdam,+Noord-Holland,+The+Netherlands&ie=UTF8&hq=&hnear=Bezaanjachtplein,+Amsterdam,+Noord-Holland,+The+Netherlands&ll=52.407838,4.915266&spn=0.003093,0.008256&t=h&z=18&layer=c&cbll=52.408056,4.915609&panoid=_T2_H753rq_RchtVyy6_QA&cbp=12,73.57,,0,-0.5
http://www.oeverzaaijer.nl/
http://www.oeverzaaijer.nl/
http://www.gordonhaslett.com
http://www.gordonhaslett.com
http://www.2xU.nl
http://www.2xU.nl
http://www.debanne.nl
http://www.debanne.nl
http://www.luukkramer.nl
http://www.luukkramer.nl
http://flic.kr/s/aHsjz5jHCZ
http://flic.kr/s/aHsjz5jHCZ
http://www.naipublishers.nl
http://www.naipublishers.nl
http://www.dearchitect.nl/
http://www.dearchitect.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=r0K2asRceSY
http://www.youtube.com/watch?v=r0K2asRceSY
http://www.2xU.nl
http://www.2xU.nl

