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CPO in een portiekflat: Klussen aan de Klarenstraat
Aan de Klarenstraat in Amsterdam Slotervaart herontwikkelde een groep van 30 kopers een portiekflat tot gedif-
ferentieerd woongebouw. Vanschagen architecten tekende voor de ontwikkeling van de businesscase, het ont-
werp, de planontwikkeling en de directievoering. Het project is niet alleen i l lustratief voor nieuwe vormen van 
ontwikkeling en de betekenis daarvan voor de rol van de ontwerper. Het  werpt ook l icht op de mogeli jkheden 
van de naoorlogse voorraad, op nieuwe wijzen van stedeli jke vernieuwing en op de groeiende waardering voor 
het erfgoed uit de wederopbouw. 

Het project aan de Klarenstraat is onderdeel van de vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt. Het vernieuwings-
plan uit 2009 zet door middel van veel sloop-nieuwbouw in op het differentiëren van de woningvoorraad en het 
aantrekken van nieuwe groepen bewoners. In de noordeli jke zone van de buurt is één portiekblok (Groosman, 
1956) gehandhaafd en in de nieuwbouwverkaveling opgenomen. Door dit blok als klus-flats aan te bieden mikte 
eigenaar De All iantie op het aantrekken van nieuwe leefsti j len en het ontwikkelen van een sterk collectief. 
Vanschagen architecten onderzocht de mogeli jkheden van het complex, de te realiseren kwaliteit en de daar-
mee samenhangende kosten. In de businesscase ten behoeve van de verkoop zijn de mogeli jkheden voor de 
woningen, spelregels voor het proces  en de prijsstell ing onderling afgestemd. Voor de prijsstell ing werd onder-
scheid gemaakt tussen de aanpak van het casco en de inbouw. Uitvoering van de grote bouwkundige werk-
zaamheden als gevelaanpak en constructie wordt ondergebracht bij een hoofdaannemer. De inbouw kunnen de 
kopers zelf (laten) uitvoeren. 

Ontwerp en ontwerpproces
Na verkoop van 60% startte de ontwikkeling van de precieze aanpak van het complex. Vanschagen architec-
ten adviseerde de kopers over het ontwerp en de organisatie van het blok en de opzet van hun eigen woning. 
Cruciaal was het vaststellen van de blokverkaveling. Alle kopers wil len hun favoriete plek in het blok, dat moet 
constructief kunnen en haalbaar zijn ivm het leidingverloop en de resterende m2 moeten goed verkoopbaar 
bli jven. 
In nauwe samenspraak met de kopersgroep ontwikkelden we het gevelontwerp. Er is gekozen voor een concept 
waarbinnen veel ruimte is voor individuele wensen (indeling, deuren, ramen, schuifdeuren…) maar waarin de 
uitstraling van het blok als geheel leidend is. De plint is geopend: vroegere garages en bergingen op de begane 
grond zijn getransformeerd tot woonruimte met voordeuren aan de straat. Zo ontstaat er meer betrokkenheid op 
de woonomgeving en kunnen er stadswoningen met tuin worden gerealiseerd. Door wijziging van de bordestrap 
in de hoofdentrees is er vanuit de portieken een directe toegang naar de collectieve binnentuin (nog aan te leg-
gen) zodat ook de appartementen daarvan profiteren. 
Alle woningen scoren tenminste energielabel B (was D/E). Door het toepassen van individuele opties als extra 
isolerend glas en vraaggestuurde ventilatie halen vri jwel alle woningen label A. Daarnaast wordt er ca. 250 m2 
PV paneel op het dak toegevoegd. Elke woningen heeft vanuit de meterkast een tracé naar het dak om hiervan 
de vruchten te plukken. Door het toepassen van voorzetwanden en zwevende vloeren is de geluidsisolatie ver-
beterd en zijn de koudebruggen opgelost. Het opnemen van vloerverwarming in de zwevende vloer maakte het 
mogeli jk om glasvullende puien toe te passen en een grote mate van transparantie te bereiken. 

Betekenis project
Klussen aan de Klarenstraat laat zien dat bestaande portiekflats meer kansen bieden dan veelal wordt gedacht. 
De 40 identieke flats (74m2) worden omgezet in een woongebouw met 30 unieke woningen van nieuwbouwkwa-
liteit, variërend van 40 tot 190 m2. Daarnaast heeft het project sociaal grote impact. De Staalmanpleinbuurt 
is een nieuwe groep bewoners ri jker die door de CPO-opzet een stevig collectief vormt. Daarmee wordt een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstell ingen van het vernieuwingsplan zonder dat er afscheid wordt 
genomen van de bestaande architectuur. In het ontwerpproces werd de oorspronkeli jke architectuur meer en 
meer omarmd, een il lustratie van de groeiende waardering voor de architectuur uit de jaren 50/60. Tenslotte is 
het project i l lustratief voor een nieuwe prakti jk van (her)ontwikkeling die een nieuwe rol vraagt van de ontwer-
per. 
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Buitenruimte
Een goede buitenruimte is van belang voor de verkoopbaarheid. Samen met drie andere blokken 
omzoomt de Klarenstraat een binnentuin. Hieraan grenzen de privé-tuinen (40 m2) van de begane 
grond woningen. Vanuit de trappenhuizen is er een directe toegang naar de collectieve tuin gemaakt 
zodat ook de appartementen hiervan profiteren. De privé-buitenruimte voor de appartementen 
bestaat uit de oorspronkeli jke loggia’s aan de straatzijde. Daarnaast kan er een balkon (2x4,5 m) 
aan de tuinzijde worden toegevoegd. De constructie van het blok maakt het mogeli jk deze balkons 
aan het gebouw te hangen, zonder dat er kolommen nodig zijn. Ze kunnen dus at random worden 
toegepast. Daarmee werd de keus voor een extra balkon geen complicerende factor in de verkave-
ling. De appartementen op de bovenste verdieping hebben naast de mogeli jkheid van een balkon 
nog de gelegenheid een dakhuisje+dakterras (45m2) te maken, direct bereikbaar vanuit de woning. 


