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Luxueus complex voor
Een bijzondere winnaar dit jaar: exclusief en duur wonen. De vierde
Amsterdamse Nieuwbouwprijs gaat naar Buitenveldert.
BERT STEINMETZ
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Crystal Court, een buitenissige sculptuur bij het Gelderlandplein.
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ee, het is bepaald geen
doorsnee van de Amsterdamse
woningbouw waar de Amsterdamse
Nieuwbouwprijs dit jaar naartoe gaat. Des te opmerkelijker dat de Amsterdammers
juist dit project de meeste stemmen
hebben gegeven.
Zelf hadden ze ook helemaal niet
op deze onderscheiding gerekend,
Bart Mispelblom Beyer en Charlotte
ten Dijke van Tangram Architecten
en directeur Pieter Wassenaar van
Hillen & Roosen, de opdrachtgever
en bouwer van Crystal Court.
“Echt niet,” verzekert Ten Dijke in
de Theaterfabriek, waar wethouder
Maarten van Poelgeest de prijs uitreikte midden in de woonbeurs De
Grote Amsterdamse Housewarming. “Dit is toch een verdacht segment, voor huizenkopers met veel
geld.”
Wassenaar is ‘trots als een pauw’:
zijn bedrijf heeft immers, na de eerste aflevering in 2007, voor de tweede maal de Amsterdamse Nieuwbouwprijs veroverd. En dat nog wel
een jaar na een faillissement en een
doorstart. “Dat is een geweldige opsteker voor ons.”
De voorgaande drie maal ging de
prijs ook naar projecten met koopwoningen, maar dan toch met (voor
Amsterdamse begrippen) wat meer
gemiddelde prijzen. Vorig jaar riante eengezinswoningen, vier verdiepingen en een groot terras, op IJburg voor zes ton; in 2008 appartementen in de Osdorpse Schutterstoren voor de helft van die prijs.
Crystal Court, een buitenissige
sculptuur naast het winkelcentrum
Gelderlandplein met 36 zeer royale
appartementen, is bedoeld voor de
top van de markt. Een woning van
180 vierkante meter voor 750.000
euro, de 60.000 euro voor de parkeerplaats niet meegerekend, dat
idee.
Ook de vorm van het complex is
bepaald niet alledaags: vier torens
met ver uitgeschoven blokkendozen, geheel met hout bekleed, en
daartussenin een hoge glazen hal
met waterpartijen, groen en fonteinen die doorlopen tot buiten de glazen wanden.
Het moest iets bijzonders worden,
maar, vertelt architect Mispelblom
Beyer: “Toen we de maquette lieten
zien, moest de opdrachtgever wel
even slikken.”
De klus werd nóg gecompliceerder, toen Hillen & Roosen vorig jaar
failliet ging. Vandaar dat het glazen
atrium nog steeds niet helemaal is
opgeleverd. Maar het bedrijf maakte een doorstart, de woningen zijn
wél opgeleverd, en de bewoners zijn
dik tevreden; hun rapportcijfer was
een 8,2.
Ook de vijf juryleden vonden dat
Crystal Court thuishoorde bij de tien
genomineerden, al hadden zij hun
bedenkingen. Want voor zo veel
geld hadden de bewoners wel een
geheel voltooid gebouw mogen hebben, meenden zij. Maar de jury
noemde het goed dat er in Amsterdam ook voor de happy few die flink
wat geld te besteden hebben, zulke
bijzondere projecten worden gebouwd: een uniek concept met heel
mooie materialen, een blikvanger

daagde buurt als Buitenveldert
springt er uit, met twee projecten
nog wel. Het veel klassiekere appartementencomplex aan de Kalfjeslaan behaalde de achtste plaats.
Ook de jury had dit niet verwacht.
De juryleden hadden erop gerekend
dat het deelproject VOC Cour van architect Jeroen Schipper op het Westerdokseiland de meeste stemmen
zou krijgen; het werd uiteindelijk de
derde plaats. Ook het Westerdokseiland prijkt trouwens tweemaal in
de top tien; Westerkaap werd zevende.
Als de jury het zelf voor het zeggen
had gehad – nu mogen ze ermee
voor de dag komen – had Aquamarijn moeten winnen, de laatste van
vier woontorens aan de Jan van Zutphenstraat in Osdorp. Na het tellen

De jury had
deze winnaar
niet verwacht

die toch prachtig in de wijk past.
Dat was ook de bedoeling, lichten
Mispelblom Beyer en Ten Dijke toe.
“We wilden duurzaam bouwen in
het stedelijk weefsel. En het doorzicht naar het park is door het gla-
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zen atrium behouden gebleven.”
Ook in andere opzichten is de Amsterdamse Nieuwbouwprijs dit jaar
buitenissig. Niet de wijken met
grootscheepse nieuwbouw – IJburg, Nieuw-West – maar een be-

van de stemmen eindigde dit woongebouw op de vierde plaats.
Dat de stemmers de tweede prijs
gaven aan Koningshof Waterwoningen in de Bijlmer, is om een heel andere reden opmerkelijk. Nog niet
eerder werd een woonproject in
Zuidoost genomineerd voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs en meteen scoort het hoog.
Koningshof werd tegelijkertijd
met Crystal Court besproken in PS
Wonen, onder het motto ‘twee uitersten’. Hier gaat het om een rij met 22
woningen van twee verdiepingen,
honderd vierkante meter, met een
terras aan het water. Sober en doelmatig uitgevoerd, een fraai ontwerp
van architecte Neelu Boparai, waarvoor de gelukkige bewoners 232.000
euro moesten betalen.

Einduitslag van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2010
Uit de 59 wooncomplexen die vorig
jaar zijn opgeleverd, heeft een jury de
beste tien geselecteerd. Op hen zijn in
totaal 9281 stemmen uitgebracht, wat
resulteerde in deze uitslag:
1. Crystal Court, Willem van Weldammelaan(Zuid), besproken op 10
september(19,5%).
2. Koningshof waterwoningen,
Arenpalmstraat(Zuidoost), besproken op 10 september(13,0%).
3. VOC Cour – JSA, Westerdok/Westerdoksdijk(Centrum), besproken
op 17 september(9,6%).
4. Aquamarijn, Jan van Zutphenstraat(Nieuw-West), besproken op
3 september(9,3%).
5. Het Open IJnde, Murdoch Mackenziestraat(Oost), besproken op 1 oktober(9,0%).
6. Westerkaap Noord 1-Fase 2, Westerdok/Westerdoksdijk(Centrum),
besproken op 1 oktober(8,9%).
7. Syntax, Tunga en Myriad, Funenpark(Centrum), besproken op 3 september(8,4%).

Hooftstad

de happy few

Tussen de vier torens is een groot glazen atrium
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Casa 400 en
Endemol

Het nieuwe hoofdkantoor van Endemol valt tegen.

W

e zitten in limbo: tussen Balkenende IV
(of was het V?) en
Wilders I. Intussen is
het al lang merkwaardig rustig in
de stad, terwijl het toch evident is
dat nakende bezuinigingen er flink
in zullen hakken. Veel minder middelen voor onderwijs, woningbouw, sociale voorzieningen, cultuur: dit alles zal diepe snijwonden
veroorzaken in het toch al zo tere
weefsel van de stad.
Ondanks alle bezuinigingen en de
voortdurende somberheid, wordt er
verbazingwekkend genoeg nog relatief veel gerealiseerd in Amsterdam, wellicht ten gevolge van al
dan niet misplaatst optimisme daterend uit een ander tijdperk.
Op weg naar een bestemming in
de Zuidoost stuitte ik op twee recentelijk opgeleverde panden, beide ontworpen door Van den Oever
Zaaijer en Partners (OZ&P).
Aan het eind van de opgebroken
Wibautstraat ligt – in een kuil naast
de Ringdijk – een volkomen desolaat bedrijventerrein, vol met
spuuglelijke identiteitsloze systeemgebouwde blokkendozen, die
een halve eeuw na oplevering al
volledig obsoleet zijn. In elk opzicht afgeschreven, zowel economisch als esthetisch.
Hier ontwikkelde het iconische
Casa 400 –hotel in de zomer, de rest
van het jaar studentenhuisvesting – een reusachtig nieuw pand.
En wat voor één! Streng geordende
gevels met in geanodiseerd aluminium gevat glas, in een gediscipli-
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neerd ritme verdeeld over een zwarte metalen huid. Een kloek uitkragend volume balanceert op drie
met grote cirkels geperforeerde betonnen schijven. In de hieronder
ontstane restruimte ontstaat een
overdekt terras. Strak maar gezellig! Inpandig nog een verassing:
een prachtige schuin oplopende
binnentuin. Schitterende openbare
ruimte in een urban wasteland.
Geen geringe prestatie!
In de Bijlmer valt het daarna wat
tegen. Dat ze daar blij waren met de
komst van het hoofdkantoor en de
studio’s van Endemol kan ik me
enigszins voorstellen. Evenzeer
snap ik de wens van het entertainmentbedrijf om het perifere Aalsmeer te verruilen voor de creativiteit van Amsterdam. Maar waarom
dan gekozen voor een zo duf gebouw op een zo suffe locatie?
In de slagschaduw van Villa Arena en Ikea ontwierp OZ&P een aaneenschakeling van dozen van verschillend formaat. Een grote voor
de studio’s en wat kleinere de hoogte in voor de kantoren. Het hele gebouw is rondom beplakt met prefab
gegoten betonnen elementen in
een tegelrelief, dat het geheel onbedoeld de uitstraling geeft van een
goedkope badkamer. Voor de ramen zitten stroken gekleurd glas, in
een sober verlopend palet, van
bruin, via groen naar blauw.
Niet echt lelijk, ook niet echt fraai.
Beetje vleesch noch visch.
RONALD HOOFT
r.hooft@parool.nl

W = weergaloos, wereldklasse
G = gewoon goed
T = tegenvaller, kan zoveel beter
N = niet best, omrijden
Z = zand erover en aanstampen!
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Wethouder Maarten van Poelgeest reikt de Amsterdamse Nieuwbouwprijs uit aan Pieter Wassenaar, directeur van Hillen & Roosen. Links de
architecten van Crystal Court, Bart Mispelblom Beyer en Charlotte ten
Dijke.
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Zaterdag 16 oktober a.s. infodag
met 130 nieuwe kavels. Kijk op

www.ikbouwbetaalbaar.nl
8. Kalfjeslaan, Doornburg(Zuid), besproken op 17 september(8,1%).
9. Tidore, Molukkenstraat/Sumatrastraat/Halmaheirastraat(Oost),

besproken op 24 september
(7,5%).
10.Anna Rooze, Kanaalstraat(West),
besproken op 24 september(6,9%).

Rekenvoorbeeld op basis van een jaarinkomen van €35.000; hypotheek van €164.000.

