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! ! Grachtenpanden op het Java-eiland
	 	 Amsterdam

  Door de keus voor het woningtype en de inschakeling van 
meerdere architecten komen de grachtenpanden op het Java-
eiland tegemoet aan de smaak van een groot publiek én aan 
de behoefte naar individualisering. De verschillende architecten 
hebben hun huizen ontworpen met een specifieke doelgroep 
voor ogen. De twee panden ontworpen door Gerard 
Kruunenberg zijn in principe bestemd voor bewoning door elk 
twee huishoudens. Het huis heeft daartoe zowel 
gemeenschappelijke en individuele ruimten.

	 	 Plattegronden  definitief ontwerp schaal circa 1:280

	 flexibiliteit	 Om het huis geschikt te maken voor verschillende 
woonvormen zijn de bouwlagen onderling door middel van de 
trap ruimtelijk met elkaar verbonden, maar kunnen ze ook 
onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. De wijze waarom 
het huis intern ontsloten is maakt flexibel gebruik mogelijk. De 
entree van het huis is gesitueerd aan de zijstraat. De bewoners  
hebben echter ook via de tuin toegang en kunnen dan hun 
eigen vertrek bereiken zonder de gemeenschappelijke ruimten 
te hoeven passeren. De woon-werkruimte op de begane 
grond is direct vanaf de gracht toegankelijk en biedt op deze 
wijze de mogelijkheid separaat gebruikt te worden.

	 	 De schachten zijn zodanig gesitueerd dat installaties 
eenvoudig gewijzigd kunnen worden.
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gemeenschappelijk

1. entreehal
2. berging
3. tuin
4. woon- of werkruimte
5. keuken
6. eetkamer
7. badkamer

individueel
8. woonruimte
9. slaapruimte

Detail zij- en tuingevel

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


	 	

	 	 Doorsnede schets

	 	 Verschijningsvorm	
  In de geest van de oorspronkelijke bestemming van het Java-

eiland heeft het grachtenpand een ingetogen, bijna utilitaire, 
verschijningsvorm. De gevels zijn gemaakt van rode baksteen, 
de kozijnen zijn van hout. De kozijnen in de onderbouw, daar 
waar de gemeenschappelijke ruimten gesitueerd zijn, zijn 
afgewerkt met transparante beits. Deze kozijnen hebben een 
diepe negge. De kozijnen van de anderhalve verdieping hoge 
privé-vertrekken in de bovenbouw zijn wit geschilderd en 
liggen vlak in de gevel.

	 	
	

	 	
	 	

	 	
!!
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Brantasgracht  op achtergrond de tuingevel van de woning aan de Lamonggracht

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


	 	 Grachtenpanden op het Java-eiland
	 	 Lamonggracht 6 - Brantasgracht 7 | Amsterdam

	 	 2 grachtenpanden
	 	 01.1993
	 opdrachtgever	 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid, 

Amsterdam  www.apg.nl
	 ontwerp	 Kruunenberg Architecten  www.2xU.nl
	 stedenbouwkundig ontwerp	 Soeters architecten, Amsterdam
	 	 www.soetersvaneldonk.nl
	 adviseur constructie	 Bouwadviesburo Heijckmann bv  www.iv-groep.nl	
	 adviseur bouwfysica en installaties	 Raadgevend ingenieurs bv  www.hori.nl
	 hoofdaannemer	 Moes Utiliteitsbouw
	 status	 Bouwplan opgeleverd 12.1999 resp. 05.2000
	 foto's	 Kruunenberg Architecten  www.2xU.nl
	 fotoalbum	 http://flic.kr/s/aHsjyBHHJJ
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http://maps.google.co.uk/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Lamonggracht+6+amsterdam&sll=52.362596,5.245821&sspn=0.006191,0.009592&ie=UTF8&hq=&hnear=Lamonggracht+6,+1019+Amsterdam,+Noord-Holland,+The+Netherlands&t=h&layer=c&cbll=52.379027,4.927384&panoid=6LAGmBI5CjaS1Rk-PzwQOw&cbp=12,247.41,,0,-1.28&ll=52.379106,4.92743&spn=0.001547,0.004128&z=19
http://maps.google.co.uk/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Lamonggracht+6+amsterdam&sll=52.362596,5.245821&sspn=0.006191,0.009592&ie=UTF8&hq=&hnear=Lamonggracht+6,+1019+Amsterdam,+Noord-Holland,+The+Netherlands&t=h&layer=c&cbll=52.379027,4.927384&panoid=6LAGmBI5CjaS1Rk-PzwQOw&cbp=12,247.41,,0,-1.28&ll=52.379106,4.92743&spn=0.001547,0.004128&z=19
http://maps.google.co.uk/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Brantasgracht+7,+Amsterdam&sll=52.379026,4.927384&sspn=0.001554,0.004128&g=Lamonggracht+6,+1019+Amsterdam,+Noord-Holland,+The+Netherlands&ie=UTF8&hq=&hnear=Brantasgracht+7,+1019+Amsterdam,+Noord-Holland,+The+Netherlands&ll=52.37929,4.925206&spn=0.003095,0.008256&t=h&z=18&layer=c&cbll=52.379379,4.92525&panoid=3qmnuUv_vTZqcpGBZxU7Dw&cbp=12,146.32,,0,-5.23
http://maps.google.co.uk/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Brantasgracht+7,+Amsterdam&sll=52.379026,4.927384&sspn=0.001554,0.004128&g=Lamonggracht+6,+1019+Amsterdam,+Noord-Holland,+The+Netherlands&ie=UTF8&hq=&hnear=Brantasgracht+7,+1019+Amsterdam,+Noord-Holland,+The+Netherlands&ll=52.37929,4.925206&spn=0.003095,0.008256&t=h&z=18&layer=c&cbll=52.379379,4.92525&panoid=3qmnuUv_vTZqcpGBZxU7Dw&cbp=12,146.32,,0,-5.23
https://www.apg.nl/nl/apg-als-pensioenuitvoerder/over-apg
https://www.apg.nl/nl/apg-als-pensioenuitvoerder/over-apg
http://www.2xU.nl
http://www.2xU.nl
http://www.soetersvaneldonk.nl
http://www.soetersvaneldonk.nl
http://www.iv-groep.nl/nl/markten-iv/gebouwen-a-constructies.html
http://www.iv-groep.nl/nl/markten-iv/gebouwen-a-constructies.html
http://www.hori.nl
http://www.hori.nl
http://www.2xU.nl
http://www.2xU.nl
http://flic.kr/s/aHsjyBHHJJ
http://flic.kr/s/aHsjyBHHJJ
http://www.2xU.nl
http://www.2xU.nl

