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Dapperbuurt Woonblokken
Complexiteit en verscheidenheid kenmerken de opgave van dit stadsvernieuwingproject in de Amsterdamse
Dapperbuurt. Op drie locaties, waarvan twee hoeken, zijn drie woningbouwprogramma’s gerealiseerd:
sociale huur, koop en aanleunwoningen. Het is gelukt om met het beschikbare budget 53 uiteenlopende
woningen te realiseren door gebruik te maken van ervaring opgedaan bij de kantorenbouw.
Zoals gebruikelijk in de utiliteitsbouw zijn vloeren en buitenwanden van prefab betonelementen gemaakt.
De gevelbekleding is van cementgebonden panelen en aluminium. Secundaire constructies zoals trappenhuizen zijn uitgevoerd in staal, hout en glas. Deze onconventionele materialen zijn toegepast met respect
voor de karakteristieken van de Amsterdamse woningbouw. Er is sprake een verticale geleding, een onderscheid tussen onder- midden en bovenbouw en op de hoeken een verschil tussen voor- en zijgevel.
De tijdloze eenvoud van de architectuur wordt onderstreept door de vlakke gevels als ondergrond te
gebruiken voor een tekst uit Titaantjes van Nescio en het gedicht van J.C. Bloem “Domweg gelukkig in de
Dapperstraat.”

Dapperbuurt Housing Blocks
Complexity and diversity characterize this urban renewal project in Dapperbuurt, a 19th century residential
area in the east of Amsterdam. At three locations, two of which occupy the corner of a block, distinctly different housing programs have been realized: subsidized rentals, homes for sale and apartments for seniors,
supported by an adjacent home for the elderly. Building such different housing types would have been
complicated, had not previous office building experience helped.
As is usual in commercial construction, floors and outer walls are made of prefabricated concrete elements.
The cladding consists of cement-bound panels and aluminium. Secondary constructions like staircases
are made of steel, wood and glass. These unconventional materials are employed with due respect
for the characteristics of local Amsterdam architecture. Vertical articulation, distinguishing a base, middle
and top and at the corners, front and side, attest to that.
The timeless simplicity of the architecture is emphasized by using the flat façades as the base for two
quotations from Dutch literature in super graphics. One is a well-known poem by J.C. Bloem, titled “Simply
happy in Dapper Street”. An apt title for this project.

Gevel Commelinstraat.
Elevation Commelinstraat.
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Dapperbuurt Housing Blocks
Residential
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Situatie woonblokken Dapperbuurt. Het project bestaat uit twee hoeken en een straatwand.
Situation Housing Blocks Dapperbuurt. The project consists of two corners and a street front.

Gevel Von Zesenstraat.
Elevation Von Zesenstraat.
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Zoals gebruikelijk in de utiliteitsbouw zijn vloeren en buitenwanden van prefab betonelementen gemaakt. Secundaire
constructies zoals trappenhuizen zijn uitgevoerd in staal, hout en glas.
As usual in non-residential construction, the floors and outer walls consist of precast concrete elements. Secondary
structures like the staircases are in steel, wood and glass.

Linneausstraat. De zijgevels hebben een eenvoudige indeling en zijn bekleed met aluminium beplating.
Linnaeusstraat. The aluminium-clad side elevations are simply subdivided and have low window openings.
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Bij de twee gebouwen op de hoek hebben de gevels aan de voorzijde een strenge rasterindeling die in de schaal is bepaald door de oorspronkelijke kavelbreedtes. De zijgevels hebben een eenvoudige indeling met horizontale raamstroken.
In the two buildings on the corner, the front elevations have a strict grid composition, the scale of which is determined by the original plot widths. The side elevations have a simple composition with horizontal strips of fenestration.
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Hans van Heeswijk architecten

Trappenhuis exterieur Commelinstraat. De glazen liftschachten en trappenhuizen maken de scheiding duidelijk tussen
dienende en bediende ruimte.
Stairs exterior Commelinstraat. The glazed lift shafts and straircases point up the division between servant and served
spaces.
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