Het Entrepotdok

Een v a s th ou dend b u u rtc om ité , c rea tiev e a rc h itec ten, een s trijdb a re w eth ou der
en een g ew etens v olle c orpora tie rea lis eren s a m en h et g roots te w oning w etm onu m ent in Eu ropa .
In Amsterdam zijn, net als in vele andere Europese steden, de vroegere pakhuizen in rap tempo verbouwd tot
woongebouwen voor de mensen die dat kunnen betalen. Het is prachtig wonen in die oude panden, maar je
moet er goed wat geld voor meebrengen. Daarop bestaat echter één lichtende uitzondering: het grote pakhuizencomplex aan het Entrepotdok in Amsterdam dat, met een lengte van 500 meter, aan de oorspronkelijke
Rapenburgergracht op het Kadijkseiland ligt. Het Entrepotdok bestaat voor 100% uit sociale woningbouw en
uit bedrijfspanden met een redelijke huurprijs voor kleine en startende ondernemers. Het is gerealiseerd in de
tijd dat in Amsterdam de stadsvernieuwing eindelijk op gang kwam, onder het bewind van de doortastende en
strijdbare wethouder Jan Schaefer. Maar het is vooral de verdienste van het zeer volhardende en deskundige
buurtcomité van de Kadijken. Dit comité lanceert eind jaren ’70 van de vorige eeuw hun eigen 1000 woningenplan tegenover het door wethouder Lammers gepropageerde Quartier Latin op het Kadijkseiland. Het grootste
deel van die 1000 woningen is inmiddels gerealiseerd op de Kadijken en de Oostelijke Eilanden en een
belangrijk onderdeel daarvan vormen de 420 woningen op het Entrepotdok.
Voor het architectenbureau Van Stigt is het Entrepotdok het project waarmee zij voorgoed hun naam vestigen
als creatieve en kostenbewuste architecten voor hergebruik van historische gebouwen

R u im te v oor h a ndel en pa kh u iz en
Tegen het einde van de 17e (Gouden) eeuw besluit Amsterdam, met zijn vierde uitleg aan de Oostkant van de
stad, voldoende ruimte te scheppen voor de nog steeds groeiende scheepsbouw en handelsactiviteiten.
De Plantage – tegenwoordig voor een groot deel in gebruik genomen door de dierentuin Artis – wordt als
een groene warande aan de oostkant aangelegd. Ten Noorden daarvan wordt de Hoogte Kadijk aangelegd.
Tussen de Rapenburgergracht (het tegenwoordige Entrepotdok) en de Nieuwe Vaart ontstaat een gebied

waar particuliere handelaren hun pakhuizen kunnen bouwen. Op een kaart van 1732 kunnen we zien dat een
belangrijk deel van het Kadijkseiland dan al benut wordt voor de opslag van producten, afkomstig van de
handel op de landen rond de Oostzee en van de Verenigde Oostindische Compagnie.
In de loop van de 18e eeuw wordt vrijwel het gehele terrein aan de Rapenburgergracht volgebouwd met pakhuizen, maar in het begin van de 19e eeuw stagneert de handel, mede als gevolg van de protectionistische
handelspolitiek van landen als Engeland en Frankrijk. De stad Amsterdam besluit dan de handel van en naar
de hoofdstad fors te ondersteunen. Daarom wordt tussen1819 en 1824 het Groot Noord-Hollands Kanaal aangelegd, het hoofdkantoor van de Nederlandse Handelsmaatschappij in 1824 in Amsterdam gevestigd en in
1825 de Amsterdamse Stoomboot Maatschappij opgericht.
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S lo o p E n t r e p o t d o k

O nts ta a n v a n h et Entrepotdok
Koning W illem I, die de handel en scheepvaart sterk bevordert, neemt in 1827 het besluit tot de aanleg van
een Algemeen Rijks Entrepot, een onderneming die hij bovendien persoonlijk financieel ondersteunt.
Een Entrepot is een douanevrije opslagplaats van nog niet geïmporteerde goederen; van groot belang voor
de handel, omdat daarmee de hoge tolmuren van andere Europese landen konden worden ontweken.
Omdat het een douanevrij gebied moet zijn, wordt rondom het Entrepot een hoge muur gebouwd aan de
zijde van de Kadijk en krijgt het gebied slechts één toegang: het nog steeds bestaande poortgebouw aan het
Kadijksplein, een ontwerp van stadsarchitect Jan de Greef uit 1830.
In de periode tussen 1827 en 1840 worden de eerste 50 pakhuizen, die op dat moment particulier bezit zijn,
opgekocht voor het Entrepot en worden de nrs. 52-78 er nieuw bijgebouwd. De pakhuizen krijgen alle, in
alfabetische volgorde, namen van handelssteden uit de Noordelijke en Z uidelijke Nederlanden (het latere
B elgië ), waarmee vanuit Amsterdam handel wordt gedreven. Tegen het einde van de 19e eeuw is een aantal
pakhuizen reeds toe aan vervanging. In 1895 wordt het Entrepotdok als zodanig opgeheven, want de zeeschepen leggen nu aan in de haven van Amsterdam omdat zij, vanwege hun grootte, het Entrepotdok niet
meer kunnen bereiken. De Z uidkant van het dok is wel bereikbaar via het Staatsspoor, dat in 1890 deze zijde
van het dok heeft aangekocht. De gemeente besluit het Entrepotdok van het Rijk over te nemen, voor een
bedrag van ƒ 2,5 mln.
In de loop van de 20ste eeuw raakt het pakhuizencomplex steeds meer in verval. De bovenverdiepingen
komen leeg te staan en in de jaren ’70 staat het hele complex er verwaarloosd en zelfs voor een deel
uitgebrand bij. In 1978 leidt de gemeente Amsterdam een jaarlijks verlies op de exploitatie van het
Entrepotdok van meer dan ƒ 800.000.

A c h te rk a n t E n tre p o td o k

Nieuw leven voor een eeuwenoud pakhuizencomplex

Naam van het gebouw

Uit een onderzoek van de dienst Bouw- en Woningtoezicht blijkt dat in de pakhuizen scheuren zitten die

Het Entrepotdok

44 cm diep en 9 tot 16 meter hoog zijn. Houtwormen zijn tot meer dan 3 cm diep in de balklagen en vloeren

Adres

doorgedrongen en de fundering is voor een deel niet meer te gebruiken. Ramen, deuren en luiken zijn verrot

Entrepotdok, Amsterdam

en de bestrating van de kade is zeer slecht.
In de loop van de jaren ’70 probeert de gemeente Amsterdam het complex nog te laten opknappen als pak-

Bouwjaar

huiscomplex en als (premie)koopwoningen in de markt te zetten. Maar beide plannen mislukken om financiële

1827 Entrepotdokpakhuis 52-78

redenen. De prijzen voor de koopwoningen zouden meer dan ƒ 220.000 per woning moeten bedragen.

Overige 1738 - 1822

Als de toenmalige wethouder Han Lammers ook nog een plan lanceert voor een “kunstenaarsplaats” op het

Architect

Entrepotdok (een soort Parijs’ Quartier Latin), dat overigens niet haalbaar blijkt te zijn, is de buurt het zat.

Stadbouwmeester De Greef

Het buurtcomité van de Kadijken komt dan zelf met een goed onderbouwd plan voor 1000 woningen op het

Entrepotdokpakhuis 52-78

Kadijkseiland en op de Oostelijke Eilanden.

Overige onbekend

Nico Koers, een van de actieve leden van het buurtcomité en nu adjunct-directeur van het Project
Management Bureau van de gemeente Amsterdam, weet nog goed hoe dat plan heeft geleid tot een

Restauratie/ hergebruik

beslissende doorbraak in de plannen voor het Entrepotdok:

1e fase 1982-1984

“De Dienst Volkshuisvesting had een haalbaarheidsonderzoek verricht en was tot de conclusie gekomen dat

2e fase 1984-1987

het gehele complex een nieuwe fundering moest krijgen, wat een zeer forse investering zou betekenen, die de
plannen voor sociale woningbouw onhaalbaar maakte.

Architect

Vanuit de buurt werd aangedrongen op een nieuw en ander haalbaarheidsonderzoek en werden voorstellen

Architectenbureau Van Stigt

ontwikkeld om door middel van het stapelen van subsidies (monumentenzorg, stadsvernieuwing, volkshuisvesting)

Opdrachtgever

toch betaalbare woningen te realiseren. Die subsidieregelingen werden nageplozen en uitgewerkt tot concrete

Woningbouwvereniging

voorstellen door het driemanschap Lex Pouw, Dick Schuiling en Jeroen Singelenberg. Het buurtcomité wilde in

De Dageraad en het Gemeentelijk

die tijd niet alleen tegen zijn, maar wilde ook laten zien dat het anders kan.”

grondbedrijf (voor de bedrijfsruimten)
Bouwkosten

1e fase ƒ 27.200.000,2e fase ƒ 31.400.000,Uitvoerend bouwbedrijf

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en zn.
Omvang project

1e fase: 180 wooneenheden
10.000 m 2 bedrijfsruimte en
130 parkeerplaatsen
2e fase: 214 woningen, 20 wooneenheden centraal wonen en
4800m 2 bedrijfsruimte

H et K ad ijk en C omité

Wethouder Jan Schaefer, die dan net is aangetreden in Amsterdam, ziet wel iets in dit plan en geeft aan het
Research Instituut Gebouwde Omgeving (RIGO) de opdracht te onderzoeken of de plannen van het buurtcomité voor sociale woningbouw op het Entrepotdok haalbaar zijn.
Het RIGO komt met een verrassend resultaat: door een combinatie toe te passen van de Interim Saldo
Regeling (de toenmalige regeling voor stadsvernieuwingssubsidies) en monumentensubsidies moet het mogelijk zijn de pakhuizen te verbouwen tot woningwetmonument, met een kwaliteit die vergelijkbaar is met nieuwbouw, op basis van een bijdrage van ƒ 45.000 per woning. De totale kosten per woning zouden dan niet
meer ƒ 220.000 bedragen, zoals in de voorgaande plannen, maar ƒ 135.000.
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D e keuze van de opdracht g ever en de archit ect
Een onderzoek is mooi, maar hoe krijg je nu het plan ook nog gerealiseerd? V ia de kruisjeslijst (een ranglijst
voor corporaties die woningwetwoningen mogen bouwen) komt de Dageraad naar voren als de corporatie
die in aanmerking komt als opdrachtgever voor de woningbouw. De Dageraad heeft eind jaren ’70 goede
ervaringen opgedaan met Joop van Stigt bij de zorgvuldige renovatie van een complex Amsterdamse School
woningen aan de P.L. T akstraat in de Pijp. De corporatie besluit daarom het architectenbureau V an Stigt ook
te vragen de plannen voor de herbestemming van het Entrepotdok te ontwerpen.
Nico Koers herinnert zich dit project en de samenwerking met Joop van Stigt nog goed, omdat het zijn eerste
ervaring met een renovatieproject van de Amsterdamse School was, als projectleider voor de Dienst
V olkshuisvesting, waar hij zijn ambtelijke loopbaan is begonnen.
De renovatie van de P.L. T akbuurt, een schoolvoorbeeld van de Amsterdamse School (architecten Kramer en
de C lerq ), vindt plaats direct na de renovatie van de Spaarndammerbuurt met het Schip, die naar de mening
van Nico en andere volkshuisvesters niet zo fraai was uitgevoerd. In dat complex, waar de ramen betrekkelijk
hoog zijn (omdat de arbeiders vooral zichzelf dienden te verheffen door meer te lezen en de ouders zich in
het gezin aan de opvoeding van de kinderen moesten wijden), waren o.m. de vloeren verhoogd (beter uitzicht)
en daarmee ook de dorpels. Een nogal forse ingreep in de architectonische vormgeving. Daarnaast was ook
het voegwerk niet echt fraai uitgevoerd (verkeerde metselspecie).

J oop van S tigt had er var ing op ged aan met
d e r enovatie van een blok W oningen van

In de Pijp had de Dienst V H zich voorgenomen dit beter te doen en meer respect te tonen voor de oorspronkelijke architectuur. Daarom was de keuze op Joop van Stigt gevallen.
Nico Koers: “Dat bleek de juiste keus te zijn. Joop was tot in alle details bij de vormgeving en uitvoering van

het project betrokken. Hij koos zelf de goede steensoorten uit en wist ook precies aan te geven hoe de huizen
geïsoleerd moesten worden om bestendig te zijn tegen weersinvloeden, ook in de toekomst. Hij stond erop
dat de oorspronkelijke ladderraampjes met roedjes in ere zouden worden hersteld en voegde daar – tegen de
zin van M onumentenzorg – zelfs nog een roede aan toe, om de kwaliteit van de oorspronkelijke architectuur te
benadrukken. Hij ging daarbij tot het gaatje in het zoeken naar oplossingen, voor bouwkundige problemen die
recht deden aan de oorspronkelijke kwaliteiten van de woningbouwcomplexen.”
Nico herinnert zich het project als een ontzettend leuk project, zowel bouwkundig als q ua proces. “B ewoners

werden zeer direct betrokken bij de keuzen voor verschillende oplossingen. Joop stond bekend als een echte
‘ambtenarenvreter’ die weinig moest hebben van de regels en procedures die de HID (inspectie
Volkshuisvesting van het R ijk) wenste op te leggen.” Hij herinnert zich dat vele details tot op het bot besproken en beargumenteerd moesten worden in het overleg met de HID Haarlem. “Joop van Stigt had vooral een

enorm kostenbewustzijn en wist (met monumentensubsidie) goed de normprijs te bewaken, waar hij binnen
wilde blijven om de woningen betaalbaar te houden voor de zittende bewoners.”

O nt werpt eam met b ewoners
In september 198 1 gaat een ontwerpteam van start, bestaande uit vertegenwoordigers van het
Kadijkencomité, toekomstige bewoners, de twee opdrachtgevers (De Dageraad voor de woningen en het
Gemeentelijk Grondbedrijf voor de bedrijfseenheden) en de gemeentelijke diensten V olkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening, Herhuisvesting en C oö rdinatie Stadsvernieuwing.
Deze projectgroep krijgt tot taak het financiële tekort op te lossen d.w.z. het verschil tussen de geraamde
kostprijs per woning (ƒ 135.000 volgens het RIGO rapport) en de maximale curveprijs voor woningwetwoningen
(ƒ 8 9.000). En dat terwijl de woningen wel moeten voldoen aan de nieuwbouweisen voor alle installaties,
geluidsisolatie, warmte, individuele centrale verwarming, akoestiek en afwerking.
Daarnaast wordt een woningdifferentiatie voorgeschreven om zo rekening te houden met de vraag van de
urgente woningzoekenden uit de buurt en de stad. Eén van de eisen van het buurtcomité, dat het
Entrepotdok betaalbare huren zou moeten opleveren voor urgente woningzoekenden uit de buurt, wordt
daarmee onverkort overgenomen.
Monumentenzorg stelt als voorwaarde dat het karakter en de structuur slechts in beperkte mate aangetast
mogen worden. Omdat het plan goedgekeurd moet worden door de Rijksmonumentencommissie, ontstaan er
de nodige spanningen, met name rond aspecten als warmte isolatie en lichttoetreding.
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d e D ager aad in d e P .L . T ak s tr aat.

H et ont werpt eam en de archit ect en van S t ig t
Over de gang van zaken in dat ontwerpteam vertelt Nico Koers:

“Voor het proces als geheel is een ontwerpteam ingesteld, waarin vanuit het buurtcomité Lex Pouw, Lous K oning
en Jeroen Singelenberg zaten. Daar praatten zij rechtstreeks mee over alle bouwkundige en planvormingzaken,
maar ook over de prijsstelling en de haalbaarheid van de plannen voor sociale woningbouw. In dat proces
speelde Joop van Stigt natuurlijk een belangrijke rol. Hij was geen makkelijke gesprekspartner, ook niet voor de
bewoners. W at hij zich in het hoofd heeft gezet, krijg je er niet makkelijk weer uit. Hij heeft een hartgrondige
hekel aan allerlei betuttelende voorschriften (B ouwbesluiten), maar bedenkt aan de andere kant altijd weer
praktische oplossingen voor de problemen die zich voordoen bij een dergelijk project.
A llereerst stelde hij een funderingsonderzoek - het zgn. scheurenonderzoek – in. Hij kwam tot de conclusie dat
niet over de volle breedte van alle panden, maar “slechts” bij de scheidingen of overgangen van de pakhuiscomplexen (er werden steeds 3 of 4 pakhuizen aangebouwd) nieuwe palen nodig waren om de verschillen in
belasting van de afzonderlijke pakhuizen op te vangen. Daarnaast vond hij een oplossing voor het probleem
dat de pakhuizen 3 0 à 4 0 meter diep zijn en er daardoor in grote delen geen daglichttoetreding was. Hij
besloot de pakhuizen als het ware doormidden te zagen en het middengebied open te houden c.q . te
benutten als entree naar bovengelegen woningen.”
“In een later stadium kwam ook nog een onverwacht probleem om de hoek kijken: aantasting van het houtwerk door de zgn. houtzwam. Hiervoor werd met succes een behandelingsmethode ontwikkeld.”
Joop van Stigt zelf herinnert zich de gang van zaken rond de funderingen nog als de dag van gisteren:

“De Dienst VH had een onderzoek laten uitvoeren, waaruit naar voren kwam dat een verbouwing veel te duur
zou worden. Dat kwam echter door een gebrek aan kennis van het vak. W ij zijn begonnen met een zgn.
Scheurenboek te maken en vervolgens na te gaan hoe de funderingen in elkaar zaten, om te weten waar die
scheuren vandaan kwamen. Die bleken ontstaan te zijn doordat het ene rijtje panden vlak tegen het andere
was aangebouwd, waardoor de grenspalen (tussen de twee rijtjes panden) teveel gewicht moesten opvangen.
E r treedt bovendien bij zo’n pakhuis relatief veel nazetting (van palen) op door het gewicht waarmee de pakhuizen belast worden. De bouwmuren dragen dan, naast de vloeren en het dak, ook het gewicht van de opslag.

H et op engewer k te mid d end eel van d e p ak huiz en

A anp ak van fund er ing en gevelgebr ek en
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Door per rijtje van 3 , 4 of 5 panden steeds om het andere pand een betonnen tafel met gaten aan te brengen,
hadden we maar de helft van de in het haalbaarheidonderzoek genoemde palen nodig. Dat betekende
ƒ 1 .3 mln. aan kosten i.p.v. ƒ 6 mln., waarvan in het eerdere funderingsonderzoek werd uitgegaan.
In het tweede deel was een Parkeerkelder mogelijk, omdat hier de vloeren steeds op dezelfde hoogte waren
gelegd bij de originele bouw. De opsplitsing en de omvang van de binnenhoven wordt ook bepaald door de
historische opbouw van het gebouwencomplex. W e hebben de middenpartij eruit gehaald. Je moet gewoon
luisteren naar de historie van het gebouw.”

H et b ouwplan
De herbestemming van het Entrepotdok is in 2 fasen tot stand gekomen. Begonnen is met het laatste stuk
(de nrs. 52 t/ m 8 4) omdat de gemeentelijke diensten dan nog steeds grote scepsis hebben over de mogelijke
aanpak van het eerste deel waar de funderingen heel slecht zijn. De 1e fase wordt gerealiseerd van 198 2-198 4
en omvat 18 0 wooneenheden, 130 parkeerplaatsen en 10.000 m 2 bedrijfsruimte. De bouwkosten bedragen
ƒ27,2 mln. De 2e fase wordt gerealiseerd van 198 4-198 7 en bestaat uit 214 woningen + 20 wooneenheden
voor centraal wonen, 48 00 m2 bedrijfsruimte en 9 atelierruimten. Bouwkosten ƒ31,4 mln.
Op hun website lichten de architecten het plan toe:

“Het bouwplan benut het bestaande volume optimaal, waarbij de aangeboden gegevens en karakteristieken
zoveel mogelijk gerespecteerd, gebruikt en versterkt zijn. De onderste lagen zijn bedrijfsunits met eigen
entrees, bergingen van de woningen en parkeerplaatsen. Deze ruimten lopen 4 2 meter diep door.
O p het tweede niveau, 5 .5 0 m boven het maaiveld, bevindt zich een tweede straatniveau. De verbinding is
tot stand gebracht door zes open(bare) trappenhuizen (waarvan drie met een lift). Vanaf deze vier pleinen
(afmeting 1 2x1 8 en 1 5 x5 0 m) worden drie tot vier woningen bereikt via 23 secundaire trappenhuizen. Vanuit
deze trappenhuizen worden steeds drie woningen per laag ontsloten. U niek in deze situatie was dat de diepte
D e k euk en als k euz e element

van de woning niet beïnvloed werd door de kosten: het was niet een kwestie van meer bouwen, maar van
minder slopen. In totaal zijn er 1 8 verschillende ty pes (afgezien van de keukenvarianten).”

B innenhof op en gez aagd

G evels en cons t ruct ie
“Van de bestaande pakhuisgevels is de stoere structuur, de sterk verticale geleding, overeind gehouden door
de oude hijsluiken te vervangen door stalen kozijnen over de gehele verdiepingshoogte, per laag gescheiden
door zware gevellateien van 5 0 0 mm x 3 6 0 mm (geveldikte). De binnenhofgevels bestaan uit de bestaande
bouwmuren, waarin gaten zijn gemaakt. Deze hebben een witte isolatiepleister aan de buitenzijde gekregen
en onderscheiden zich daarmee van de nieuwe baksteengevels van helder rode klinkers. G emetselde gevels
enerzijds, ter compensatie van het gewicht dat in de middenzone verwijderd is, anderzijds om geen breuk en
vervreemdingseffect t.o.v. de buitengevels te vormen, maar om met eigentijdse middelen een antwoord te
geven op de monumentale buitenwand. In de woningen zijn de zware houten balken in het zicht gebleven;
de vloeren zijn uitgevoerd als zwevend vloerpakket. A lle woningen hebben een balkon of een voortuin aan de
binnenhofzijde. O ok de voordeuren liggen aan deze hofjes.”

B innenhof na r es taur atie
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B et aalb are huren

Uit Projectdiktaat Entrepotdok

Naast de bouwkundige vakkennis is de andere grote kwaliteit van bureau V an Stigt dat het de kosten van een

“Door een samenhangende structuur van

groot project zeer goed in de hand weet te houden. Het komt in een vroegtijdig stadium met reële kosten-

wonen en werken te combineren, elk op

begrotingen, die de oorspronkelijke plannen voor sloop in veel gevallen weten om te buigen naar hergebruik.

zijn meest optimale plaats, is het mogelijk

Dat is ook het geval bij de ontwikkeling van de plannen voor het Entrepotdok. Joop van Stigt maakt duidelijk

gebleken in pakhuizen, die tot sloop en

dat hier zijn zoon André – die dan net is afgestudeerd aan de T U Delft – een belangrijke rol heeft vervuld:

verkrotting gedoemd waren, woningwet-

“A ndré heeft alle berekeningen gemaakt van de bouwkosten, de woonlasten en de huren, en het hele proces

woningen met huren vanaf ƒ 28 9 (2-kamer-

naar de aannemer bewaakt.“

woning) tot ƒ 4 7 4 (6 -kamerwoning) te

André van Stigt geeft in een interview met Het Parool (12 juni 198 7) aan waarom het gelukt is de

realiseren en kleine bedrijfsruimten met

herbestemmingplannen betaalbaar te houden:

huren van ƒ 8 0 tot ƒ 1 0 0 m2/ jaar.”

“W e hebben een plan gemaakt waarbij alles op z’n ‘goedkoopste’ plek is terecht gekomen. B ij de woningen
op de onderste lagen had je anders problemen gekregen met de lichttoevoer. Daarom zijn uit de bovenste

“In een tijd waarin de Stopera ruim 3 5 %

drie lagen stukken weggezaagd en is er nu op vijf meter boven straatniveau een plein.”

overschrijding van de bouwkosten gaf,

Het uiteindelijke resultaat van alle bouwkundige en financiële inspanningen is door Joop van Stigt nauwkeurig

bleef een gecompliceerd project als het

geboekstaafd in één van de projectdictaten, die hij heeft samengesteld in het kader van de leeropdracht, die

E ntrepotdok met 3 5 8 woningen

hij na de voltooiing van het Entrepotdok heeft gekregen aan de T U Delft.

(5 6 ty pen), 1 4 .0 0 0 m2 bedrijfsruimten in

Een belangrijke factor bij het opstellen van een betrouwbare kostenraming en het vermijden van onnodig

ca. 9 5 units enz. binnen de 2% meerwerk.”

meerwerk is de rechtstreekse relatie die het architectenbureau V an Stigt in de loop der tijd heeft opgebouwd
met het bouwbedrijf De Nijs uit Warmenhuizen. Het Entrepotdok is één van de eerste en grootste projecten

Prof. Joop van Stigt c.s.: Renovatie en

waarin ze samenwerken en V an Stigt haalt het bouwbedrijf al vroegtijdig bij de besprekingen in het bouw-

Onderhoudstechnieken (BK069), Projektdiktaat

team, om samen een kostenbegroting op te stellen, die in vergaande mate overeenkomt met wat later in het

Entrepotdok, uitgave T U Delft, F aculteit der

bestek komt te staan.

Bouwkunde, april 1990, blz. 27-28
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S t apeling van s ub s idies
Het realiseren van 100% sociale woningbouw is mede mogelijk geworden doordat gebruik is gemaakt van
verschillende subsidieregelingen, die in die tijd voor de stadsvernieuwing en de monumentenzorg aanwezig
zijn. Deze stapeling van subsidies is één van de uitgangspunten van het plan van het buurtcomité en van het
RIGO onderzoek.
De basis is het nieuwbouwbudget voor woningwetwoningen (met de verplichting te voldoen aan de nieuwbouweisen o.m. voor geluids- en warmte isolatie). Hieraan wordt toegevoegd een restauratiesubsidie van
Monumentenzorg (met de verplichting te voldoen aan hun eisen). Daarnaast is voor de bedrijfsruimten gebruik
gemaakt van de objectsubsidieregeling en de regeling voor startende ondernemers in stadsvernieuwingsgebieden. T enslotte is voor het inrichten van de woondekken boven de garages de woonomgevingsubsidie
benut. Dit alles leidt ertoe dat uiteindelijk een plan gerealiseerd wordt, waarin de bouwkosten ƒ 8 9.000 per
woning bedragen. Hetzelfde bedrag als de gemiddelde nieuwbouwwoning in stadsvernieuwingsgebieden.

O ordelen van direct b et rokkene
In een recent artikel in de Eilander, de buurtkrant van de Kadijken en de Oostelijke Eilanden, blikt Isabella Lanz,
een van de bewoners van het eerste uur, die ook mee heeft gewerkt aan het ontwerpteam, terug op het proces:

“Ik was één van die toekomstige bewoners en ben van meet af aan betrokken geweest bij dit geweldige
woonproject dat – zoals we achteraf weten – bijzonder geslaagd is. Dat laatste is grotendeels te danken aan
architectenbureau Van Stigt, dat met dit project een nieuwe trend zette, door de combinatie van comfortabele
nieuwbouw in historisch, monumentale oudbouw. Het ontsluiten van de binnenhoven was één van de successen.
B ureau Van Stigt ontving voor het ontwerpen van sociale woningbouw in een monument diverse prijzen.
Internationaal scoorde het project eveneens. N og altijd lopen horden Japanners en Italianen over de kade om
het resultaat te bewonderen.
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De gefaseerde bouw verliep keurig volgens plan en de eerste bewoners betrokken hun huizen in 1 9 8 4 .
Intussen wordt er twee decennia gewoond en gewerkt op het E ntrepotdok. N iet alles liep even vlekkeloos,
o.a. vanwege (vermeende) geluid- en stankoverlast. E r bleef een enkel pand leeg staan, balken bleken torren te
bevatten, daklijsten werden gelicht vanwege lekkage en er verschijnen steeds meer scheurtjes in de tussenwanden. M aar afgezien van de pech is het hier fantastisch wonen (en werken) wat blijkt uit het opvallend hoge percentage oorspronkelijke bewoners.”
{ Is abella L anz : H ur en op het E ntr ep otd ok ; D e E iland er, B uur tk r ant van D e K ad ijk en en O os telijk e E iland en, ok tober
2 0 0 5 , nr. 6 , blz . 3 en 4 }

O nders cheiding en
Het project is een internationaal spraakmakend voorbeeld. Bureau V an Stigt ontving daarom dan ook de
Europa Nostra prijs en het gehele bouwteam kreeg de Nationale Renovatieprijs 198 9. Joop van Stigt kreeg

Uit h et ju ry rapport

na de totstandkoming van het gehele project in 198 7 de Kubusprijs uitgereikt door de Bond van Nederlandse

N ationale R enov atieprijs 1 9 8 9

Architecten voor zijn gehele oeuvre.

“M et de renovatie van het
E ntrepotdok is een meesterwerk

O ordeel van de archit ect en

afgeleverd, dat bij velen bewondering

In een interview in Het Parool van 12 juni 198 7 krijgt Jan Schaefer, oud-wethouder van V olkshuisvesting van

afdwingt. Door de architect is het hele

André van Stigt alle eer voor het project. “Z onder hem was er in het E ntrepotdok nooit sociale woningbouw

ontwerp- en bouwproces tot in de

gekomen. De gemeente A msterdam zat met een gigantisch monument in zijn maag, waar het grote verliezen

puntjes voorbereid en begeleid.

op leed. Plannen om de pakhuizen te verbouwen tot luxe appartementen strandden op de hoge kosten:

Het resultaat is razend knap. M et

25 0 .0 0 0 gulden per woning. T oen heeft Jan Schaefer zijn nek uitgestoken. Het bleek dat 25 0 .0 0 0 per woning

veel inventiviteit is tot grote kosten-

wel erg overdreven was. W ij moesten uit zien te komen op 9 0 .0 0 0 gulden stichtingskosten per woning. E n dat

besparing gekomen; te noemen zijn de

is ook gelukt.”

plattegrondvorming met de plaatsing

Joop van Stigt wordt 2 weken later geïnterviewd in dezelfde Amsterdamse krant (1 juli 198 7) en voegt daar nog

van de ontsluitingen, oplossingen

aan toe dat de opdrachtgever van groot belang is geweest voor het slagen van de onderneming. “De Dageraad

voor de draagconstructies en het

heeft dit vanuit de oude traditie aangepakt. Het geloof in dingen is heel belangrijk. M aar ook de buurtbewoners

funderingsherstel. Daarnaast zijn als

hebben een enorme bijdrage geleverd. Die mensen hebben zich voor het belang van de stad ingezet.”

gevolg van scherpe kostenbewaking

Z ijn eindoordeel over het Entrepotdok en zijn vak sluit hierbij aan: “Het is leuk voor een architect een gebouw

van dit enorm complexe project de

te maken dat ie mooi vindt, maar het is nog leuker een gebouw te maken waar een ander zich goed in voelt.

meerwerkkosten binnen de 2%

Dat vind ik de kick. Het is met een couturier die een pak maakt hetzelfde: het pak mag niet de persoon die er

gebleven. Dit is te meer opmerkelijk

in zit ondergeschikt maken, maar die persoon moet er juist in tot ontplooiing komen.”

omdat hier niet alleen van renovatie
sprake is, maar ook van restauratie.”

C onclus ie
De totstandkoming van het Entrepotdok is een uniek voorbeeld van de resultaten die kunnen worden geboekt
door constructieve samenwerking van een vasthoudend en deskundig bewonerscomité, een wethouder met
een politieke en sociale visie, en een opdrachtgever en architect die, samen met een bouwbedrijf, zorgen
voor kwaliteit en die kostenbewust zijn. Het project heeft een doorbraak bewerkstelligd in het denken over
monumentenzorg. Het is daarnaast een schoolvoorbeeld van de integrale aanpak van een geheel gebied dat
vroeger letterlijk geïsoleerd en afgesloten was en nu een natuurlijke overgang vormt van het centrum van de
stad naar de 19e-eeuwse wijken aan de Oostkant van de stad.

J oop en A nd r é van S tigt wand elen met minis ter
E d Nijp els en L ouis G enet, d e op volger van
J an S c haefer als wethoud er V olk s huis ves ting,
over het E ntr ep otd ok
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