Renovatie Postjesweg
Postjesweg, Columbusstraat, Columbusplein, Davisstraat, Hudsonstraat,
Amsterdam

projectbeschrijving

Het project betreft de renovatie van de woningen in het bouwblok
dat begrensd wordt door de Postjesweg, de Columbusstraat, het
Columbusplein, de Davisstraat en de Hudsonstraat. Aan de
Postjesweg en aan het Columbusplein bevinden zich winkels c.q.
bedrijfsruimten.

Situatie Amsterdam-West | Wendigen nr 6-7, 1927
chronologie

Het bouwblok is onderdeel van het plan voor 3 woonblokken aan
de Postjesweg met de oorspronkelijke naam ‘Plan West, Postjeswetering’. Het is gebouwd in 1923-1925 in opdracht van de
gemeente Amsterdam naar een ontwerp van Willem Noorlander
(1877-1940). Het project werd in 1927 gepubliceerd in het
tijdschrift Wendingen over het Plan-West.

Gevels van het middelste blok aan het Columbusplein | Wendigen nr 6-7, 1927

Kort na de bouw, begin jaren ’30, zijn diverse gevels afgetopt
i.v.m. vochtproblemen. In 1936 werd het plan ingediend om ook
de hoekwoningen aan de tuinzijde van ‘veranda’s’ te voorzien. In
1951 werden de torens én de noord- en westgevels onder leiding
van architect H.T. Zwiers voorzien van dakoverstekken.
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Tuingevel tijdens renovatiewerkzaamheden | foto Kruunenberg Architecten augustus 2018

De winkel op de hoek van de Postjesweg en de Columbusstraat,
waar een filiaal van De Gruyter gevestigd was, kreeg in 1938 een
kelder en een entree aan de Postjesweg. Hiertoe werd de
ontsluiting van de bovengelegen woningen gewijzigd.

Postjesweg hoek Columbusstraat | Historisch Archief De Baarsjes, 1924

Naderhand is deze winkel nog diverse keren verbouwd waardoor
de oorspronkelijke architectuur van de plint ernstig geschaad is.
Tijdens de renovatie is de hoge dakopstand op deze hoek in ere
hersteld.
Begin jaren '70 is een renovatie uitgevoerd, waarbij de
woningplattegronden gewijzigd zijn.
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welstand

Het complex is beoordeeld als ‘Orde 3’. Het complex is geen
monument. Echter; het bouwblok maakt deel uit van de
monumentenselectie voor Stadsdeel West. Het stadsdeel is tot op
heden niet overgegaan tot aanwijzing van dit blok, maar vanwege
de voorgenomen plaatsing is het blok door de commissie van
welstand en monumenten wel behandeld als orde 1 blok, om te
voorkomen dat de monumentale waarde verloren zou gaan, vlak
voordat het gebouw wordt aangewezen.

De renovatie van de woningen omvatte onder meer:
- Het vervangen van de houten buitenkozijnen. De nieuwe kozijnen
aan de Postjesweg zijn voorzien van de oorspronkelijke roedeindeling. De entreedeuren aan de Postjesweg en het
Columbusplein zijn vervangen door replica-deuren.
- Het na-isoleren van gevels, de begane grondvloeren en de
scheiding met de zolderverdieping.
- Het vervangen van woningentreedeuren.
- Het vervangen van keukenblokken.
- Het vernieuwen van badkamers.
- Het vernieuwen van de dakbedekking.
- Het vervangen van nog aanwezige verouderde cv-installaties en
geisers door HR combi-ketels.
- Het aanbrengen van een mechanisch ventilatiesysteem.
- Het vervangen van de stoppenkasten.
Het energielabel voor gebouwen is verbeterd tot label B.

omvang renovatie

Winkels aan de Postjesweg vóór renovatie | collage Kruunenberg Architecten, april 2015

Winkels aan de Postjesweg | foto Kruunenberg Architecten, augustus 2019

Van de commerciële ruimtes zijn alleen de gevels gerenoveerd. De
winkels aan de Postjesweg zijn voorzien van zonneschermen die
beschermd worden door een smalle doorgaande metalen luifel.
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Gevels aan Columbusstraat en Columbusplein | foto Kruunenberg Architecten, januari 2020

Fragment gevel aan het Columbusplein | foto Kruunenberg Architecten, januari 2020
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Fragment gevel aan de Hudsonstraat | foto Kruunenberg Architecten, augustus 2019

Gevel aan de Postjesweg | foto Kruunenberg Architecten, augustus 2019
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02.2015
Rochdale www.rochdale.nl
Kruunenberg Architecten www.2xU.nl
Constructiebureau Tentij www.tentijbv.nl
Abc Bouw-Kundig www.bouw-kundig.nl
Plegt-Vos West www.plegt-vos.nl
Wesselink Kozijnen www.wesselinkbv.nl
Opgeleverd 03.2019
Kruunenberg, tenzij anders vermeld
https://flic.kr/s/aHsmKZBwX7
Kengetallen
Postjesweg 78-96, Columbusstraat 1-67, Columbusplein
147-249, Davisstraat 91-129, Hudsonstraat 2-38
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