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Renovatie en opwaardering woningbouw Waterlandplein
Het Waterlandplein vormt het hart van Nieuwendam in Amsterdam Noord. Het oorspronkelijke winkelcentrum was sterk aan vernieuwing toe en zorgde voor sociale overlast. Het winkelcentrum en een deel van de
woonflats maken plaats voor nieuwbouw waarbij drie flats zijn behouden en zorgvuldig zijn ingepast in de
nieuwe opzet van het Waterlandplein. Dit betreft de torenflat met zeventien bouwlagen, de hoge galerijflat
met tien bouwlagen en de lage galerijflat met vier bouwlagen. De 222 bestaande woningen zijn in bewoonde staat gerenoveerd.
Door de aansluiting op het nieuwe winkelcentrum was het noodzakelijk om de hoofdentrees van de torenen -en galerijflat te verplaatsen naar de straatzijde en ontstond de mogelijkheid om deze lichter en ruimtelijker te maken. Door een tweelaagse vide zijn deze nu uitnodigend en sociaal veiliger. Ook de winkelplint bij
de galerijflat en de torenflat is aangepast naar een tweelaagse opzet, uitgevoerd in een donkere roodbruine
metselsteen en vormt een naadloos onderdeel van het nieuwe winkelcentrum. Binnenin de flat zijn de
lifthallen opgeknapt en alle liften stoppen nu op elke verdieping.

Renovation and Upgrading Social Housing Waterlandplein
The Waterlandplein forms the heart of Nieuwendam in Amsterdam North. The original shopping centre was
ugently in need of renovation and was a source of social unrest. The existing shopping centre and some of
the apartment blocks have made way for new development. Three blocks of flats have been retained and
carefully integrated into the new plan for the shopping centre and new apartment blocks. They include a
17-floor tower of apartments, a tall 10-floor block of gallery-access apartments, and a lower 4-floor block of
gallery-access apartments.
Because of the connection to the new shopping centre, it was necessary to relocate the main entrances of
the tower and gallery-access block to the street side. In the process, the entrances were made brighter and
more spacious. The double-height entrance is more inviting and socially safer. The base of shops beneath
the gallery-access block has also been adapted to create a two-floor structure. This base, finished in dark
red-brown brickwork, has become a seamless part of the new shopping centre.

Oorspronkelijke staat van de flatgebouwen aan het Waterlandplein in 2007.
Original condition of the housing blocks Waterlandplein in 2007.
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Renovation and Upgrading Social Housing Waterlandplein
Residential
Waterlandplein, Amsterdam
Waterlandplein CV
1969
Zandstra, Gmelig Meyling en De Clercq Zubli, Amsterdam
2005 - 2007
2008 - 2010
222
1400 m2

De zonbeschenen gevels zijn voorzien van elektrisch bedienbare zonwering en creëren zo een samenhangend beeld. De oorsponkelijke houten puien met enkel glas zijn vervangen
voor isolatieglas, aan de balkonzijde van vloer tot plafond, wat de ruimtelijkheid van de woning vergroot en tevens zorgt voor een betere thermische -en geluidsisolatie.
The facades exposed to the sun are fitted with electrically controlled solar shades which results in a consistent appearance. The original timber panels with single glazing have
been replaced with floor - to - ceiling insulated glass on the balcony side, which increases the spaciousness of the apartments and improve thermal and sound insulation.
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Opwaardering
De opwaardering van

Opwaardering
De opwaardering van

De nieuwe glazen puien verbinden de woonkamer met de omgeving buiten en vergroten het gevoel van veiligheid op straat.
The new glass facades on the balcony side of the building connect the living room with its surroundings outside and improve the sense of social safety on the street.
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IJdW.DO.A.F.43
Waterlandplein Amsterdam - renovatie
gebouw G - glasgevel noordzijde, ref. beelden
glasplaten staan in 3 verschillende standen (zie: IJdW.DO.A.F.04)
datum: 20 nov. 2006

De galerijgevel van de hoge flat is voorzien van een glazen vliesgevel die zorgt voor extra beschutting. De ruiten zijn onder een hoek geplaatst waardoor er geventileerd wordt en
er geen glad spiegelend vlak ontstaat. De oorspronkelijke rommelige witte spijlenhekken zijn vervangen door strakke stalen frames met transparante strekstalen hekken.
The gallery facade of the tall gallery-access block is fitted with a glass curtain wall that provides extra shelter. The sheets of glazing are all tilted at an angle to create ventilation
slots and to prevent the creation of a smooth reflective plane.
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plafond verlaagd akoestisch,
geïntegreerde verlichting
kleur: antraciet
tegels met kleurverloop,
van volkleur naar licht
metselwerk als buitengevel
winkelcentrum

lift

lift

liftfront incl. gehele wand
RVS, met verdiepingsindicatoren

buitenruimte, patio
met daglicht, vorm
patio n.t.b.
pui dubbelhoog, glas

wand in kleur,
tegels met kleurverloop

dubbelhoog

liftfront RVS
daglicht bij wachtruimte liften door
dubbelhoge pui

trap staal, glas
railing vloerrand vd. glas
perspectiefschets
entreehal G

vloer met schoonloopzone
gietvloer of tegels, antraciet
schets plattegrond
entreehal G

vloer, gietvloer of
tegels, antraciet
metselwerk als buitengevel
winkelcentrum
trap naar laag 1,
staal, glas
aluminium entreepui
in kleur noir sable,
met glazen voordeur

aanzicht
entreepui G

schoonloopzone

RVS paneel met:
- 96 brievenbussen
- bellen met naamplaatjes
- halofoon (en evt. videofoon)

winkelpui
RVS paneel in gevel
hierboven luifel glas

hoofdentree

De hoofdentree is verplaatst naar de voorgevel van het gebouw en is gerenoveerd zodat er een uitnodigende entree is ontstaan.
The main entrance of the building is relocated to the front and is renovated to create an inviting entrance hall.

Hans

IJdW.DO.A.F.30
Waterlandplein Amsterdam - renovatie
6 G
v a n H e e s w i j k a r c hentreehal
i t e c t e n gebouw

De tweelaagse entreehal zijn uitnodigend en sociaal veiliger gemaakt. Binnenin de flat zijn de lifthallen opgeknapt en alle liften stoppen nu op elke verdieping.
The double-height entrance is more inviting and socially safer. Inside the building the lift halls have been refurbished and the lifts now stop at each floor.
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De kopgevels zijn bekleed met keramische tegels, uitgevoerd in een strepenpatroon. Het versterkt de samenhang en
uitstraling van het totale complex omdat het aansluit bij het kleurenschema van de nieuwe woontorens.
The end facades are finished in ceramic tiles fitted with a pattern of strips. The colour pattern harmonises with the colour
scheme of the new residential towers and improves the coherency and appearance of the whole complex.
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