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MAATWERKTRENDVERHAALVerdicht wonen: geen gebrek aan ruimte

Westerdokseiland: hartje Amsterdam, je zou het niet zeggen, 
want het is rustig op het dorpsplein. Dit is stedelijk wonen 
nieuwe stijl. Dicht op elkaar en toch gedistingeerd.

afgeschud. We willen weer in de stad wonen.’ 
En waarom? Uytenhaak, schrijver van het boek 
Steden vol ruimte (2008): ‘Er is nu een grote  
groep die de voorzieningen van de stad wil. Het 
theater, de bioscoop, de winkels, de vrienden
kring. Alles op korte afstand. Niet meer met de 
auto vanuit Hoofddorp of Capelle, liever wonen 
midden in de stad en op de fiets naar school. De 
ene keer brengt vader de kids, de andere keer 
moeder. En als het even spaak loopt, bellen ze 
elkaar. Zo gaat dat nu.’

Weg uit de file
Jeroen van Schooten, eveneens architect maar 
dan bij Meyer en Van Schooten Architecten, ziet 
eenzelfde ontwikkeling: ‘Nederland trekt meer 
naar de steden. Al is het maar omdat veel werk
gelegenheid daar zit. Weg uit de file. Het open
baar vervoer altijd bij de hand.’ Iedereen naar de 
stad, dat gaat natuurlijk niet zomaar. In Neder
land gaat het al snel over ruimte. Die beperkt is, 
zeker in steden. Maar volgens Rudy Uytenhaak 
is het ook een kwestie van kiezen. Bouw je ver
der in de natuur, of ga je de ruimte in de stad 
anders benutten? Hij kiest voor dat laatste. Im

mers, zo suggereert de titel van zijn boek al: er 
is ruimte in steden. Als je maar wilt. 
Uytenhaak, (mede)ontwerper van onder meer de 
Amsterdamse woonwijk Tuinstad de Bongerd, 
het VROMkantoor aan het Stationsplein van 
Haarlem en het Huis voor Schoone Kunsten in 
Apeldoorn, is de man van het ‘verdichte wonen’. 
Hij deed er in zijn functie als praktijkhoogleraar 
aan de TU Delft de afgelopen jaren onderzoek 
naar. Veel mensen kunnen op een relatief kleine 
oppervlakte wonen, zelfs met weinig openbare 
ruimte, ‘als de huizen en de omgeving maar van 
hoge kwaliteit zijn’.

Dichtheid: negatief
‘Het klinkt wat negatief, dichtheid. Het roept 
misschien associaties op met kippenfokkerijen 
in Barneveld. Maar je moet van mensen geen 
massa maken. Dat wil niemand. Je woont wel
iswaar dicht op elkaar, maar je moet psycholo
gische ruimte creëren. Met het gevoel dat alles 
kan. Mijn vrienden zitten om de hoek, de yoga
klas is dichtbij. En binnen is het comfortabel. 
Hoge plafonds, licht, uitzicht op hemel of hori
zon, of gewoon met een mooi balkon.’  >

De stad glanst, vlak aan het IJ. Grijze stenen re
flecteren het licht. Het complex, waar niemand 
zomaar flat tegen zal zeggen, heet ‘La Grande 
Cour’. Er is ook een ‘VOC Cour’ en een ‘Wester
kaap’. De binnenplaatsen, afgeschermd door 
hekken, hebben iets van een dorpsplein – met 
bankjes en buren. Je hoort in de verte de trein 
die piepend de laatste bocht neemt naar het CS, 
en het pontje dat de kade nadert. Dan kijk je 
omhoog en voel je dat in dit hoekje van de stad 
veel mensen wonen. Ramen, balkons, een laag 
of vier, vijf. Maar niks massa, niks allesopeen
kluitje, niks grauw. 

Niet grimmig
De rook en het stof, zó dickensiaans, zijn voor
goed opgetrokken – dat is het beeld dat archi
tect Rudy Uytenhaak graag gebruikt. De ‘smog
stad’, zoals beschreven in Oliver Twist en David 
Copperfield, zijn we kwijt. De stad is niet meer 
grimmig. ‘De stad is geen poel van verderf meer, 
maar is een prachtige voedingsbodem gewor
den.’ De stad is van ons – meer dan ooit. ‘Ein
delijk hebben we dat 19deeeuwse imago, van 
die Charles Dickensachtige steden, van ons 

Van Schooten: ‘Niet alleen 
wonen of alleen werken: het 
moet een mooie mix zijn.’ 

Rust in de stad
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Voor meer informatie over 
Rudy Uytenhaak Architectenbureau: 
www.uytenhaak.nl en 
www.stedenvolruimte.nl

Over Meyer en Van Schooten 
Architecten: www.meyer-vanschooten.nl

Architect Rudy Uytenhaak: 
‘Er is nu een grote groep die de 
voorzieningen van de stad wil.’ 

Jeroen van Schooten is een van de bewoners van 
La Grande Cour, een gebouw dat hij zelf heeft 
ontworpen: ‘Het gaat ook om een luxeuitstra
ling. Je moet dan iets extra’s bieden. Misschien 
een huismeester. Of de service dat je je bood
schappen kunt laten bezorgen.’
De luxe van het Amsterdamse Westerdokseiland 
(volgens de architecten driehonderd woningen 
per hectare, pakweg twaalf keer de dichtheid 
van de Bijlmer): je hoeft slechts de aluminium 
fiets/loopbrug over en je staat op de Haarlem
merstraat of Haarlemmerdijk. Squashen kan 
aan de overkant bij Squash City. Eten kan al in 
restaurant Open, op een oude spoorbrug aan 
het Westerdoksplein. Het Centraal Station is 
werkelijk om de hoek. De uitzichten over het IJ 
en de binnenstad zijn fenomenaal.
En dat terwijl het complex niet echt hoog is: 
maximaal een laag of tien. ‘Dat is zo vaak het 
misverstand,’ aldus Uytenhaak. ‘Dan hoor je: 
dus jij wilt de natuur sparen en in de stad gaan 
bouwen? Dan moeten we stapelen! Maar het 
hoeft niet per se hoogbouw te zijn. Hoe hoger 
je bouwt, hoe verder alles uit elkaar moet staan. 
Dat is regelgeving. Je hebt ook licht nodig.  

Bovendien: als je op de 21ste verdieping woont, 
is het leven van de stad wel heel ver weg.’

Levendig
Van Schooten ziet juist veel voordelen in het 

‘hoge wonen’, zoals bijvoorbeeld in de 120 me
ter hoge toren The Red Apple in Rotterdam 
(slogan: Room for the Happy View). Waar veel 
mensen wonen, aldus Van Schooten, is de kans 
groter dat de winkels het redden. Die heb je no
dig voor een levendige buurt. Verder is veel te 
compenseren. ‘Je moet als het ware het maai
veld terugbrengen in het gebouw. Maak een 
gemeenschappelijk dakterras. Desnoods een 
waar de kinderen op kunnen fietsen. Kom met 
een integraal plan. Kijk of er een bioscoop in de 
buurt is, of een trapveldje.’
Belangrijk, vinden beide architecten, is de diver
siteit. ‘Geen monocultuur, geen slaapwijk, niet 
enkel wonen of enkel werken,’ waarschuwt Van 
Schooten. ‘Het moet een mooie mix zijn. Zijn er 
genoeg gezinnen met kinderen? Dat is bepalend 
voor het stedelijk leven. En er moet plaats zijn 
voor verschillende welstandsklassen.’
Uytenhaak: ‘Je moet niet allemaal Bijlmers heb

ben, allemaal Bongerds of allemaal Westerdoks
eilanden. Liever van alles wat. Als je er langs
fietst, moet je denken: waarom woon ík hier 
niet, waarom woon ík juist ergens anders? Je 
woonomgeving zegt iets over jezelf, net als kle
ding en muziek. Wie ben je, waar hoor je bij?’

Inkomensverschillen
Op het Westerdokseiland valt eenderde van de 
woningen in het middensegment (huur/koop), 
de rest is vrije sector. Wie op Funda kijkt, zal 
vraagprijzen aantreffen van zo’n 269.000 euro 
voor 65 vierkante meter op verdieping 6 van  
La Grande Cour. Of 420.000 euro voor 90 vier
kante meter op de negende verdieping in com
plex Westerkaap.

‘Je ziet het aan de balkons. Klein balkon: sociale 
woningbouw. Groot is koop,’ zegt kleine zelf
standige Gertjan, die op stoepniveau zijn ‘sma
kenlab’ ofwel cateringbedrijf heeft: The Man 
with the Pan. Met een glimlach: ‘Het lijkt wel 
een antropologisch project.’
Het moet volgens hem allemaal nog een beetje 
gaan ‘lopen’. Er zijn al wat bedrijven actief: 
Voeten & Meer (pedicure) op Westerdok 320, 

Mulders vandenBerk Architecten op Leliëndaal
straat 12, Esqoliving.com (affordable luxury) 
aan het Westerdoksplein. Niet wat je zegt de 
prijsknaller op de hoek.

‘Inkomensverschillen houd je overal,’ zegt 
Uyten haak. ‘Maar het is wel een mengvorm. In 
Nederland hebben we liever dit dan getto’s, we 
willen geen Bronx. Wel is het zo dat in derge
lijke complexen mensen zitten die wat betreft 
opleiding bevoorrecht zijn. Ze zijn intellectueel 
actief en vinden het daarom belangrijk dat er 
iets cultureels in de buurt is.’
Uytenhaak vindt dat er meer ‘aangename mi
lieus’ moeten worden geboden binnen de grote 
steden (‘en dat doen we op dit moment te wei
nig’). Van Schooten benadrukt dat er echt een 
markt voor is (‘ook ouderen hebben tegen
woordig interesse in een groot appartement 
in de stad’). Tel uit je winst. Van Schooten: ‘De 
ecologische footprint van iemand die in de 
stad woont is veel kleiner dan iemand die moet  
forenzen. Bovendien hoef je in grote, hoge  
gebouwen minder te stoken. Dat scheelt weer   
energie.’ Uytenhaak: ‘Het is beter voor het milieu. 
En, belangrijk: de mensen zijn er gelukkiger.’ 

 

Architect Jeroen van Schooten: 
‘Je moet het maaiveld 
terugbrengen in het gebouw.’ 
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Wonen aan het IJ met de stad aan je voeten. Architect Jeroen 
van Schooten ontwierp een van de vier appartementen
gebouwen aan het herrezen Westerdok in Amsterdam. Hij 
woont met zijn vrouw Anja en dochter Merel op de bovenste 
verdieping. ‘Zo hoog boven de stad wonen geeft rust.’

‘We woonden lekker ruim in OudZuid, op de  
begane grond met tuin. Dat we naar een “flat” 
op tien hoog verhuisden, naar zo’n onbekend 
stuk van de stad, daar begrepen weinig mensen 
wat van. Maar het leek mij dé kans om zo hoog 
te gaan wonen.’ Aan het woord is Jeroen van 
Schooten, architect. Zijn bureau Meyer en Van 
Schooten, dat hij samen met Roberto Meyer be
stiert, werd in 1999 gevraagd mee te denken en 
te werken aan de plannen voor de Westerdoks
dijk. Een grootstedelijk appartementencomplex 
moest het worden, met een voor Nederland uit
zonderlijk hoge woondichtheid. Van Schooten 
was gelijk geïnteresseerd. ‘Vooral door de loca
tie. Aan het IJ, vlak naast het Centraal Station  
en dus heel centraal.’ Het 
Westerdok was het oude ran
geerterrein van de Spoorwe
gen. Hier werden door de 
douane de goederentreinen 
verzegeld. Na Schengen was 
dat niet meer nodig en verloor 
het terrein zijn functie. ‘Het 
werd een van die rafelranden 
van de stad. Een verlaten ge
bied, waar je niet kwam. En toen veranderde de 
gemeente de bestemming in wonen.’ Van Schoo
ten zag direct voor zich hoe dit kon worden. ‘Ik 
riep meteen dat ik graag mee wilde doen. Na
tuurlijk! Maar ik zei ook dat ik er zelf zou willen 
wonen.’ Met een ongelooflijk uitzicht op het IJ 
en het centrum van Amsterdam op de achter
grond, vertelt Van Schooten over de Nederland
se wooncultuur. ‘Wij zijn niet zo gewend om in 
grote appartementen te wonen en al helemaal 
niet op tien hoog. Als je hier groot en mooi wilt 
wonen, dan woon je in een huis. In veel andere 
grote steden zoals New York en São Paulo, maar 
ook bijvoorbeeld in Madrid en Parijs, is het  
wonen in appartementen en op hoogte veel 
meer de norm.’ 

Amsterdam aan je voeten
Het uitzicht is adembenemend. Vanuit de woon
kamer ligt Amsterdam aan je voeten. Alle be

kende gebouwen zie je liggen. En alle mobiliteit 
kun je volgen. Treinen, schepen, enorme cruise
schepen bij de Passenger Terminal, de pont naar 
Noord, maar ook auto’s en fietsers. Na wat lan
ger kijken zie je zelfs ‘de Schoen’, het hoofdkan
toor van ING aan de Zuidas, liggen (ook van de 
hand van Meyer en Van Schooten). 
Vanuit zijn appartement op de tiende verdieping 
kan Van Schooten aanwijzen waar zijn woon
carrière begon. Dat was aan de Keizersgracht. 
Zijn eerste woning na het studentenkamertijd
perk deelde hij met studiegenoot Roberto Meyer. 

‘Daar was de start van ons bureau. Aan de Kei
zersgracht op één hoog in het achterhuis, boven 
café Morlang. We huurden een etage met drie 

grote ruimtes. Ieder een eigen 
ruimte om te wonen en in de 
derde ruimte werd gewerkt.’ 
Daar woonde hij van 1984 tot 
1987. Tot hij Anja, zijn vrouw, 
leerde kennen. Zij woonde 
aan de Herengracht op een 
prachtige etage, helemaal bo
venin. Tot 1990 woonden ze 
daar samen. ‘Toen we wisten 

dat we graag kinderen wilden, zijn we op zoek 
gegaan naar een woning op de begane grond.’ 
Dat werd in OudZuid. In de Johannes Verhulst
straat kochten ze een souterrain en twee etages. 
Van Schooten verbouwde het huis rigoureus, 
want ‘dat kun je niet laten als architect’. Onge
looflijk prettig woonde hij daar met zijn gezin. 

‘Maar na 18 jaar was ik wel in voor iets nieuws. 
De mensen die het huis aan de Johannes  
Verhulststraat van ons kochten, vroegen of we 
het net verbouwd hadden. Zo goed zag het er 
nog uit dus, maar dit huis bood weer zoveel 
nieuwe mogelijkheden.’ Het appartement aan 
het Westerdok werd min of meer casco opgele
verd en dat gaf Van Schooten de kans alles zelf 
te ontwerpen. Niet alleen de vernuftige indeling 
van het appartement is van zijn hand, maar ook 
de wandmeubels waar alles achter verdwijnt, de 
keuken, de badkamers, tot de nachtkastjes  
aan toe. 

Het appartement werd 
casco opgeleverd. Dat 

bood Van Schooten 
de kans alles zelf te 

ontwerpen.

 >

‘Amsterdam
voeten’ 

aan je
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woningen die Van Schooten ontwerpt. Ook  
voor zijn eigen huis. ‘Dat de architectuur en de 
vormgeving kloppen, dat is belangrijk. Maar 
mooi is niet het enige criterium, het moet vooral 
goed zitten.’ Zo kan de werkkamer van zijn 
vrouw Anja ook dienstdoen als logeerkamer. De 
open ruimte is afsluitbaar met weggewerkte 
schuifdeuren. Een deel van de hal verandert 
door het sluiten van één schuifdeur in een tv en 
muziekkamer. Van Schooten houdt van een rus
tige uitstraling. ‘Met één soort tegel die op alle 
vloeren ligt en wit stucwerk door het hele huis. 
Daar wordt het mooi en rustig van.’ Muziek
boxen zijn weggewerkt in de plafonds. Een ele
ment van haard, airco, muziekinstallatie en tv 
ziet er van de buitenkant zo eenvoudig uit. ‘Maar 
om het zo simpel te laten lijken, moet je eigen
lijk heel veel doen. Alles waar een bezoeker 
niets mee te maken heeft, zit achter de zwarte 
houten wand in de hal weggewerkt.’ Met mooi 

weer wonen we buiten, vertelt 
Van Schooten enthousiast. De 
patio ligt naast de keuken op 
het oosten. Uit de wind, in de 
zon. ‘Op de patio kunnen we 

’s ochtends al heel vroeg in het 
seizoen ontbijten. Van de 
woonkamer is ook een deel 
buiten. Daar zitten we vaak 
samen aan het einde van de 
dag met een glas wijn.
Zo hoog over de stad uitkijken 

geeft rust. En dan natuurlijk nog het dakterras, 
waar we met vrienden uitgebreid kunnen zitten. 
Handig is dat we alles open kunnen laten staan, 
ook als we weggaan. Alleen de voordeur hoeven 
we af te sluiten. Nog zo’n voordeel van het  
wonen op tien hoog.’  

Voorlopig ziet Van Schooten zich nog niet ver
huizen. ‘Hier kun je oud worden, alles is gelijk
vloers. Het is functioneel en zit ons als een 
maatpak. De kans is daardoor klein dat we hier 
weggaan. Binnen Nederland is er voor ons geen 
andere plek dan Amsterdam. Ik heb hier mijn 
bureau en we houden allebei van de stad. En  
als we weg zouden gaan, dan eerder naar  
Manhattan dan naar het Gooi.’ 

Vaker de trein
Met de verhuizing is ook de leefomgeving veran
derd. Van OudZuid naar een nieuw deel van het 
Centrum. ‘Ik vond dat de diversiteit van mensen 
minder werd in OudZuid. Terwijl dat een stad 
juist zo leuk en interessant maakt, al die ver
schillende profielen. Dat hoopten we hier terug 
te vinden. Wat we ons echter minder gereali
seerd hebben, is dat je op de begane grond  
gemakkelijker contact hebt met mensen. Hier  
is het anoniemer. Als je elkaar niet in de lift  
tegenkomt, dan houdt het op. In OudZuid hoor 
je alles van elkaar. Hier weet je niet eens of je 
buren thuis zijn. De woningen zijn zo goed  
geïsoleerd, je hoort niets. We hebben trouwens 
wel heel leuk contact met de buren, maar we 
moeten elkaar echt opzoeken.
Ook voor onze dochter Merel van vijftien is het 
heel anders wonen. In ons vorige huis kon ze 
zich wat gemakkelijker terugtrekken, wat toch 
belangrijk is op deze leeftijd. 
Als alles gelijkvloers is, is dat 
anders. Je zondert je minder 
gemakkelijk af.’ En Van 
Schooten maakt weer meer 
gebruik van de stad. ‘Ik houd 
niet per se van winkelen, 
maar op zaterdag naar de 
Noordermarkt en daar je 
boodschappen doen, mensen 
tegenkomen en een espresso 
drinken in een van de cafés. 
Dat vind ik leuk. Omdat de Noordermarkt op 
loopafstand is, doe ik dat. Ook de Haarlemmer
straat en Haarlemmerdijk zijn winkelstraten 
waar je voor je plezier boodschappen doet. De 
diversiteit is hier groter en dat maakt het voor 
mij leuker. We gaan weer naar de film, daar loop 
je zo naartoe. En met het Centraal Station om de 
hoek reis ik veel meer met de trein. Naar Schip
hol en laatst naar Venlo. Zelfs mijn moeder 
komt uit Bussum naar ons toe met de trein.’

Leefbaar is hoofddoel
Sinds maart 2008 woont Van Schooten met zijn 
gezin in dit appartement. ‘Maar mentaal woon 
ik er al vanaf ’99, toen we startten met de ont
wikkeling van het hele gebouw.’ Leefbaarheid  
is een van de belangrijkste criteria voor de  

‘De diversiteit is hier 
groter. We gaan weer 

naar de film, daar loop 
je zo naartoe.’

1984-1987

Amsterdam, Keizersgracht 451, 
één hoog, in het achterhuis

1987-1990

Amsterdam, Herengracht 116, 
de bovenste etage

1990-maart 2008

Amsterdam, Johannes Verhulststraat 13, 
Oud-Zuid, vlak bij het Concertgebouw, 
3 etages met tuin
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