
Van Eesterengesprek #9 - Een excursie naar het Andreas Ensemble

Om half twee op zaterdag 9 oktober 2011 verzamelen we ons in de bedrijfsruimte aan de Titus van 
Rijnstraat in het Andreas Ensemble. Daar worden eerst inleidende woorden gesproken door Jeroen 
de Haan (Architectenbureau Geurst en Schulze), architect van het Andreas Ensemble. Het project 
vormt een echt ensemble, een samenspel van verschillende bouwblokken, hoogten en materialen. 
De locatie, langs de A10 en de Cornelis Lelylaan, kan worden gezien als een soort niemandsland, 
gelegen tussen twee drukke verkeersassen en tussen stadsdeel Zuid en de Westelijke Tuinsteden. 
Het idee was om met dit project een brug te slaan tussen de twee verschillende stadsdelen en de 
twee bouwstijlen van de verschillende stadsdelen met elkaar te verenigen. Het plan is tot stand 
gekomen doordat Proper Stock en de Alliantie samen een wedstrijd wonnen met het plan. Daarna is 
het plan verder ingevuld en zijn de details uitgewerkt.

‘Superblok’
Het project is als het ware een ‘superblok’ met gesloten wanden, waarbinnen een centraal plein ligt 
met daar omheen lagere bouw. Omdat de zuid- en oostkant van het Ensemble relatief rustig zijn met 
water en groen, is ervoor gekozen om aan die kant de bebouwing een wat opener karakter te geven. 
De noord- en westkant grenzen aan drukke verkeersaders: de A10 en de Cornelis Lelylaan. Daarom 
zijn deze zijden van het ensemble veel meer gesloten, en hebben geen balkons, om geluidsoverlast 
tegen te gaan. Ook daarom is de opening in het blok geplaatst aan de oostkant van het Ensemble. 
Met als bedoeling dat het groen aan die kant van het blok als het ware doorloopt het Ensemble in. 
Door deze kenmerken is het project een kruising tussen een gesloten bouwblok en ‘bouwen in het 
groen’.

Binnentuinen met thema’s
De ruimte tussen de bouwblokken is deels openbaar, deels voor collectief gebruik van de bewoners 
(met een hek dat door de bewoners zelf open kan worden gezet of gesloten kan blijven) en deels 
privé, waardoor sommige bewoners van de maisonnettes op de begane grond een tuin hebben. De 



binnentuinen hebben allemaal een eigen thema. In het hele plan zijn auto's uit het zicht gehouden. 
Er zijn parkeergarages aangelegd voor de bewoners, die zich deels boven en deels onder het 
maaiveld bevinden. Het ensemble bestaat uit een mix van koop, markthuur en sociale huur 
woningen.

Een tripje naar Parijs
Om de gemeente van het plan te overtuigen hebben de architecten de gemeentelijke ambtenaren een 
dag meegenomen naar Parijs. Het doel was om te laten zien dat bouwen in een zeer hoge dichtheid 
zeker haalbaar zou zijn. Na deze studiereis 'wezen alle neuzen dezelfde kant op'. Bijzonder aan het 
project is hoe snel het daarna is gegaan: het is in zeer korte tijd ontwikkeld en gerealiseerd, ondanks 
de economische crisis.

Variatie en eenheid: een systeem
Bij het ontwerpen is er heel erg vanuit de term ensemble gewerkt. Er is gezocht naar een antwoord 
op de vraag hoe een ensemble er in architectonisch opzicht uit moest zien. Er is gebruik gemaakt 
van verschillende materialen in lichte kleuren in een geel-grijs palet, om zoveel mogelijk licht op de 
gevels te vangen. Er is goed nagedacht over het aantal architecten dat zou gaan ontwerpen voor het 
Ensemble. Moest iedere portiek worden ontworpen door een andere architect, of moest het aantal 
architecten worden beperkt om meer eenheid in het geheel te brengen? Er werd gekozen voor de 
laatste optie en er werden twee architecten aangesteld voor het ontwerp. Om eentonigheid te 
voorkomen is er gewerkt met verschillende geveltypen. Er is bijvoorbeeld verschil in de gevel 
aangebracht op de verschillende hoogten in het bouwblok. Ook is iedere verdieping in vier 
verschillende delen ingedeeld. Er is gebruik gemaakt van een systeem waarbinnen gevarieerd kon 
worden. Zo zijn er verschillende combinaties gebruikt variërend van enkel beton of metselwerk tot 
gemixte vormen van deze twee materialen. Op deze manier ontstaat er een architectonisch 
lijnenspel, dat zelfs doorloopt in de maatvoering van de bakstenen. Ook is er variatie in de typen 



woningen die zijn vertegenwoordigd in het Ensemble. Deze variatie is in verticale lijn aangebracht: 
Op de begane grond bevinden zich maisonnettes, vaak met een tuintje, voor gezinnen. Daarboven 
zijn de wat meer standaard appartementen gelegen. Helemaal boven in bevinden zich de 
penthouses. De gedeelten hoogbouw in het Ensemble zijn slank gehouden door gebruik te maken 
van verspringingen in diepte en gebruik van verschillende materialen voor de verschillende diepten.

Het Fashion Hotel
In het Ensemble is in de hoek waar de A10 de Cornelis Lelylaan kruist een hotel gevestigd; het 
Fashion Hotel. Eerder wilde men er kantoren in vestigen, maar dat bleek, mede door de crisis niet 
haalbaar. Daarom is er uiteindelijk voor gekozen om er een hotel te vestigen. Het hotel heeft ook 
een publieke functie voor bewoners: zij kunnen er bijvoorbeeld gebruik maken – tegen betaling 
weliswaar - van de fitnessruimte, het zwembad en het restaurant of de fraai ingerichte SKYY-Bar 
bovenin het hotel. Het dak van het hotel is schuin, een zogenaamd lessenaardak, omdat de baas van 
het hotel dat graag wilde.

Het Andreas Ensemble blijkt een succes
Na deze eerste inleiding is het tijd voor een kopje koffie, aangeboden door het Fashion Hotel en een 
klein praatje onderling. Hierna is het woord kort aan Menno Faber, van Proper Stok, mede 
opdrachtgever van het Andreas Ensemble. Hij vertelt dat de verkoop van de woningen in het 
Ensemble zeer goed loopt. De eerste twee fasen van verkoop liepen heel erg snel. Inmiddels is de 
derde fase aangebroken. Die loopt weliswaar minder snel dan de eerste twee, er worden nu zo’n 6 
woningen per maand verkocht, en dat is nog er goed voor deze tijd. In totaal bevinden zich in het 
complex 518 appartementen en is plaats voor 676 auto’s verspreid over de twee parkeergarages die 
het Ensemble telt. Faber vertelt ook nog kort over de alternatieven die eerder bedacht waren voor 
het gebruik van de ruimte waar nu het Fashion Hotel is gevestigd. Er is over nagedacht om er 
studentenhuisvesting in te plaatsen, maar dat plan bleek niet haalbaar. De keuze voor het hotel blijkt 



een heel verstandige te zijn geweest; het hotel loopt erg goed en heeft een bezettingsgraad van zo’n 
90 procent.

Na deze informatieve lezingen is het tijd om met eigen ogen het ensemble te gaan bekijken. In twee 
groepen wordt het Ensemble nader bekeken. Tijdens deze rondwandeling is er genoeg tijd en ruimte 
voor vragen en opmerkingen aan het adres van de architect en de opdrachtgever.

Kritische geluiden
Na terugkomst in de bedrijfsruimte wordt het woord gegeven aan Ton Schaap, van de Dienst 
Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam. Hem wordt gevraagd om een kritisch oordeel 
te vellen over het Andreas Ensemble. Om te beginnen negeert Schaap deze vraag bewust, om zijn 
complimenten uit te spreken over het project aan de ontwikkelaars en de architecten. Het is zeker 
geen gemakkelijke taak geweest om succesvol te bouwen met zo’n hoge dichtheid. Want een succes 
is het gebleken; het is een populair project, maar men graag wil wonen. Iets kritischer is Ton Schaap 
over het idee om Berlage en van Eesteren te verenigingen in één project. Het is volgens Ton Schaap 
niet haalbaar om te zoeken naar een vereniging tussen de architectuur van Berlage en die van van 
Eesteren. In dit project is dat wel geprobeerd, en dat is toch redelijk goed gelukt, al ligt volgens hem 
het zwaartepunt van het ensemble meer bij Berlage dan bij van Eesteren. Toch zijn er ook wel 
punten van kritiek. Aan de noordkant van het Ensemble zit een soort ‘kartel’, een inspringing in het 
bouwblok. Tegen zijn eigen studenten vertelt Schaap altijd: ‘Kartel is kut’. Door deze kartel is er 
een knik gemaakt in de straat rondom het Ensemble, welke in het oorspronkelijke plan niet 
aanwezig was en minder gewenst is omdat er zo veel restruimte ontstaat. Ook stelt hij dat het 
stedenbouwkundig plan groter had moeten zijn, zodat het informatie van meerdere niveaus had 
kunnen bevatten. Zo is het nu bijvoorbeeld niet gelukt om een eenheid te creëren met 
ontwikkelingen in de buurt van het ensemble. Het project sluit bijvoorbeeld niet aan bij de 
ontwikkeling van het gebied in de richting van het station Lelylaan.



‘Het lijkt hier wel de Wibautstraat’
Aansluitend op deze kritische woorden is het tijd voor een discussie met de aanwezigen. Sommigen 
vinden de wand aan de kant van de Lelylaan verschrikkelijk lelijk. Erik Swierstra noemt het een 
soort Wibautstraat, waar het onaangenaam naar kijken is als je er langsfietst. Ton Schaap antwoordt 
hierop dat er 6 maal zoveel bebouwing staat als ervoor. Er is dus zes maal zoveel volume. En 
helaas, met deze drukke verkeersaders, moeten er concessies worden gedaan.

‘Ik donder zo met mijn fiets die trap af!’
Ook wordt er genoemd dat de fietspadinfrastructuur niet goed is geregeld, ‘helemaal met het oog op 
het beleid om meer te fietsen’. Op het moment is het niet mogelijk om aan de kant van het ensemble 
langs de Lelylaan te fietsen. Wanneer men toch een poging waagt, loopt men het risico ‘van een 
trap te donderen’. Het antwoord op deze kritiek ligt in de toekomst. Er komt een verbreding van het 
viaduct over de A10, dan is het weer mogelijk om van station Lelylaan naar het Surinameplein te 
fietsen.

Huishoudensverdunning
Ook wordt de dichtheid van het ensemble ter discussie gesteld. Als het ziekenhuis was behouden, 
had het zeer moeilijk een andere bestemming gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid was het leeg 
gebleven. Een kritische noot wordt gegeven bij de dichtheid van deze nieuwbouw. Waarom zijn er 
zoveel huizen nodig op een beperkt oppervlak? Het antwoord daarop luidt dat de bevolking van de 
gemeente Amsterdam niet erg hard groeit, maar dat het ruimtegebruik van mensen steeds meer 
toeneemt; men gaat steeds groter wonen.

Ter afsluiting van deze interessante dag is het mogelijk om vanuit de SKYY-bar in de top van het 
Fashion Hotel onder het genot van een wijntje uit te kijken over het Andreas Ensemble en de rest 
van Amsterdam. Eén ding is zeker: de hoogbouw van het Andreas Ensemble biedt een prachtig 
uitzicht!

Tekst en foto’s: Maartje Meesterberends, oktober/november 2011.


