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‘Een rapsodie is een gedicht of een muziekstuk dat qua ontwerp 
of stijl bestaat uit contrasterende delen, die ondanks de vrijheid 
toch een eenheid vormen, vaak met een in verschillende vormen 
terugkerend thema’.

Op een lawaaierige plek aan de snelweg A10 is een locatie nog altijd onbebouwd: 
het Jan van Schaffelaarplantsoen, ca. 1 ha groot. Eind 2014 werd voor deze locatie 
een aanbesteding uitgeschreven door de gemeente Amsterdam. Een aanbesteding 
waarbij visie en duurzaamheid de doorslag gaven in plaats van de grondprijs. Tangram 
Architectuur en Stedelijk Landschap  ontwikkelde, in samenwerking met SYNC en een 
team van verschillende specialisten op het gebied van bouwen op complexe stedelijke 
locaties  in een daadwerkelijk integraal proces  een plan in een hoge dichtheid ( met een 
fsi van ruim 3) , met veel ruimte voor groen en water in een ongebruikelijke vormentaal, 
met een zeer uitzonderlijke energieprestatie en met oog voor de dynamiek in de buurt.  
Dit winnend plan zal in aanbouw gaan medio 2016. De Nijs Projectontwikkeling heeft de 
ontwikkelingstaak van de realisatie op zich genomen. Het Dutch Residential Fund van 
CBRE Global Investors, volgens GRESB de meest duurzame belegger en beheerder in 
woningen voor de lange termijn, heeft het project gekocht. Alle woningen worden verhuurd 
in de vrije sector, een sector alwaar een sterk tekort is aan woningen in Amsterdam.

Projectlocatie Jan van Schaffelaarplantsoen Amsterdam Nieuw West

De Kolenkit
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Rhapsody in West

locatie:  
Amsterdam Bos en Lommer

oplevering: 
2017

opdrachtgever: 
De Nijs Projectontwikkeling

Architect: 
Tangram Architectuur en Stedelijk Landschap

Adviseurs:
SYNC ( integratie bewonerswensen, concept, programma) , Hiensch 
( Energieprestatie en installaties) Caubergh ( bouwfysica en geluid) ; 
ingenieursbureau van Rossum ( constructies) 

Uitvoerder: 
Bouwcombinatie De Nijs/Smit’s Bouwbedrijf

omschrijving: 
ca 250 appartementen en grondgebonden woningen , commerciële 
ruimten, gebouwd parkeren , totaal 30000m2 BVO

Start bouw
voorjaar 2016



2

Rhapsody in West is het resultaat van innovatieve ideeën over 
het product, tot stand gekomen in een innovatief proces, in 
nauwe samenwerking met wensen van de bewoners van de 
buurt en de eindgebruikers  in een doorlopend proces en vormt 
de voorhoede van de transformatie van de Kolenkitbuurt in 
Amsterdam...
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Het proces

In tweeërlei opzicht wijkt het proces af van het gebruikelijke: de initiatief fase en de  
participatie.
Initiatief tot opstarten van dit project kwam van SYNC en TANGRAM Architectuur en 
Stedelijk Landschap. Beide partijen hadden al binding met de plek en vonden elkaar bij 
de inschrijving voor de aanbesteding. Omdat door de uitschrijver, het stadsdeel West, 
een aanzienlijke financiële dekking werd verlangd al in de voorfase, hebben beide 
initiatiefnemers De Nijs Projectontwikkeling gevraagd plaats te nemen in het team. 
Naast Tangram (stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp) en SYNC (programma, 
doelgroepenonderzoek, concept en bewonersparticipatie) werden andere adviseurs 
geselecteerd op hun expertise op de specifieke probleemstelling van de locatie ( geluid, 
fijnstof, technische en constructieve complexiteit , energie en ecologie). Op deze wijze 
stond direct een ingespeeld team dat in staat bleek zeer hoge doelstellingen waar te 
maken. Uitgangspunt in dit proces is dat alle stakeholders die betrokken zijn bij een 
dergelijke ontwikkeling (ontwikkelaar, gemeente, afnemer, buurt, adviseurs) al in een 
beginstadium met elkaar om de tafel gaan om belangen en ideeën op elkaar af te stemmen, 
een daadwerkelijk integrale benadering. 
Door het hoge realistische gehalte van het plan was al in de aanbestedingsfase de 
toekomstige eigenaar gevonden in CBRE Global Investors. Deze vormden vanaf de 
eerste ontwikkelfase een integraal deel van het ontwikkelteam. CBRE Global Investors 
heeft de stap genomen in het belang van het ‘nieuwe ontwikkelen voor de lange termijn’ 
meer ongebruikelijke beheermodellen te accepteren. Goed voorbeeld is het feit dat de 
groene binnentuin, officieel privéterrein, ook voor de buurt toegankelijk blijft en dezelfde 
functie voor de buurt houdt als het Jan van Schaffelaarplantsoen nu heeft.

Het proces: een nieuwe standaard voor dichte stedenbouw 
(stadsruimte voor de buurt)

De wijk de Kolenkit is een buurt met uitdagingen, het is een voormalige ‘Vogelaarwijk’ die 
langzamerhand van samenstelling begint te veranderen maar waarbij de oorspronkelijke 
bewoners niet uit het oog verloren moeten worden. Het Jan van Schaffelaarplatsoen is 
daarin een centrale ontmoetingsplek en is een onderdeel van het collectieve geheugen van 
de buurt en haar bewoners als groen plantsoen. Sinds 2010 heeft het kunstenaarscollectief 
Cascoland het stukje bij beetje toegeëigend aan de buurt middels verblijfsplekken waarop 
manifestaties en buurtbijeenkomsten plaats kunnen vinden. Een dergelijk stuk stad neem 
je niet zomaar af van haar buurtbewoners. Voor het nieuwe ontwerp is derhalve zowel 
wat betreft de opzet van het ensemble ( zeer open) als het beheer ( publiekstoegankelijk 
terwijl privaateigendom) ingezet op het ‘teruggeven van de ruimte aan de buurt’ na de 
transformatie. Dit heeft geleid tot een open verkaveling aan de westzijde en verschillende 
publieksvoorzieningen op het oplopende maaiveld, zoals terrassen, een klein stadsplein ( 
het Rhapsodypleintje) , een moestuin en ‘de Kas’- waar verschillende activiteiten kunnen 
plaatsvinden voor en door de buurt. Deze kas zal al tijdens het bouwproces op de bouwplaats 
een rol gaan spelen in de voorlichting aan de buurtbewoners. Door de buurtbewoners in 
het gehele proces, voor, tijdens en na de bouw actief te blijven betrekken en informeren 
zal het project aangehecht worden aan het bestaande sociale weefsel in de buurt.
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publieksroutes en functies

Buurtbijeenkomst in de kas

Kas

Moestuin

Rhapsodyplein

Buurtbijeenkomst op Jan van Schaffelaarsplantsoen (projectlocatie)
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Het product: transformatie  van en inpassing in de buurt

Het bouwplan richt zich naar alle , zeer verschillende, zijden naar de omgeving. Aan de 
Bos en Lommerweg wordt de overgang begeleid van de grootschalige en kantoorachtige 
overbouwing over de A10. In de plint is ruimte voor kleinschalige horeca- met terrasruimte 
op het publieke binnenterrein tussen het groen.
Aan de kant van het Jan van Schaffelaarplantsoen opent het plan zich volledig naar de 
omgeving door de aftrappende niveaus – van het brugniveau naar het straatniveau.
De open verkaveling heeft hier een dubbele achtergrond: door de positie van het oostelijke 
blok aan de A10 moeten ook die woningen vanaf de westzijde, het publieke binnenterrein,  
worden ontsloten. Alleen met een open coulisse ervoor krijgen deze bewoners het idee 
ook in de buurt te wonen.
Aan de noord-westkant past het plan zich aan aan de zeer kleine ‘piggelmeewoningen’  
van anderhalve laag hoog. De hoogte van het dek past hier precies en sluit hiermee het 
plan ook aan deze kant goed aan door in het plint woningen op een licht verhoogd niveau 
op te nemen.
Door de dubbele benadering- enerzijds een rigoureuze transformatie in een nieuwe 
vormentaal, anderzijds door aanpassing aan het omliggende bestaande- kan een stevige 
stap gemaakt worden op weg naar een verbetering van de Kolenkitbuurt.projectlocatie

De Kolenkit Amsterdam
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Stedenbouwkundig concept
De opzet van het stedenbouwkundig plan voor het Jan van 
Schaffelaarplantsoen wordt, afgezien door het programma in soort en 
omvang, in hoge mate bepaald door de dwingende randvoorwaarden 
van de aangrenzende terreinen zoals hiervoor omschreven. Opvallend 
element van het plangebied is het hoogteverschil over het plantsoen 
tussen de west en de oostzijde, vooral zichtbaar aan de kant van de 
Bos en Lommerweg. 

Zeer bepalend is de oostzijde van het Jan van Schaffelaarplantsoen 
direct aan de ringweg A10 met een grote geluidbelasting en een 
gevoelsmatig afwijzende sfeer. Alleen met bijzondere bebouwing is 
wonen hier mogelijk. Deze bebouwing dient als scherm en sfeermaker 
naar de locatie toe. Om als geluidsbarrière voldoende effect te sorteren 
is hier een aanzienlijke hoogte en lengte noodzakelijk met als gevolg 
daarvan ook veel woningen. Dit woonblok zal in de basis eenzijdig 
gericht zijn naar het westen. Om echter ook naar de ringweg A10 
voldoende kwaliteit te realiseren zal het blok met zijn geluidongevoelige 
functie (trappen, portieken en dove woninggevels) zich openen naar de 
snelweg. 

Ook de zijde van de Bos en Lommerweg heeft een forse geluidbelasting 
en net als de wand aan de ringweg A10 zal de bebouwing aan die 
zijde mede moeten dienen om de rest van het terrein af te schermen. 
Met de juiste voorzieningen, zoals serres, is wonen aan de geluidkant 
echter mogelijk. Daarbij maakt het blok de verbinding tussen het 
Bruggebouw en de overige bebouwing aan de Bos en Lommerweg 
en dicht zo het gat. De verbinding zal verder worden ingevuld door 
publieke voorzieningen in de plint, zoals bijvoorbeeld kleine horeca en 
maatschappelijke voorzieningen of detailhandel (2).

Door in te spelen op de geluideisen ontstaat aldus als het ware een 
‘haak’ met hoogstedelijke bebouwing. Deze definieert het plangebied 
aan twee zijden (oost en zuid). De morfologie van de omgeving 
vraagt ook om een heldere afkadering aan de west- en de noordkant. 
De noordwesthoek moet duidelijk gemarkeerd worden om het plan 
voldoende stedelijkheid mee te geven. Tevens dient ter plaatse 
een overgang naar de kleinere schaal van de bebouwing aan de 
Leeuwendalersweg te worden gerealiseerd. 

In het plan wordt een tweede maaiveld geïntroduceerd, lopend vanaf 
de aanleghoogte van 4,5 m aan de oostzijde bij het bruggebouw, 
trapsgewijs afdalend naar het straatniveau van het Jan van 
Schaffelaarplantsoen (3). Dit aflopende en publiekstoegankelijke dek 
krijgt een groen karakter en kan aan de noordoosthoek op hoogte 
blijven, om daarmee grondgebonden woningen onder dit dek te kunnen 
realiseren. Deze corresponderen in schaal met de tegenoverliggende 
bebouwing, de Piggelmeewoningen aan de Leeuwendalersweg. 

Het tweede maaiveld functioneert als sokkel voor een aantal 
appartementenblokken (4). Deze blokken hebben een bijzondere kiezel 
vorm. Dit heeft twee redenen:
In verband met de hoge  dichtheid van het stedenbouwkundig plan 
is het goed parallelle gevelvlakken te vermijden in verband met de 
noodzakelijke  privacy, ruimtelijkheid en licht. De vloeiende kiezel 
vormen maken dat mogelijk. 
Tevens wordt voor de woningen een optimale (lage) gevelfactor bereikt, 
essentieel voor het realiseren van een extreem goede EPC-waarde. 

Door de configuratie van de losse blokken en het modelleren van het 
oplopende dek wordt het mogelijk aan het Jan van Schaffelaarplantsoen 
een pleinvormige verbreding te realiseren (5). Met een rijke aankleding 
met groen en zitelementen heeft deze plek het in zich een centraal punt 
te worden voor bewoners van Rhapsody in West en voor de gehele 
buurt.

Om aan de hoge energieprestatie eisen te voldoen, worden op de 
daken van de gebouwen in Rhapsody in West PV panelen toegevoegd 
(6). Deze vormen een belangrijk onderdeel van het zichtbare en 
architectonisch vormgegeven daklandschap. Op het dak van het 
ruggebouw aan de ring A10 zijn de panelen vormgegeven als 
beweegbare, optisch bijna zwevende ovalen, die zich gedurende de 
dag verdraaien in de richting en stand van de zon. Deze opvallende 
collectoren zijn met hun afmeting van elk ca. 250m2 symbool voor het 
innovatieve karakter van het stedenbouwkundig plan voor het Jan van 
Schaffelaarplantsoen.

GSEducationalVersion
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1 - plot

2 - bouwblokken als geluidswal

3  - vormen van maaiveld en opgetild dek

4 - vrije vormen in de ruimte

5 - daklandschap PV-panelen

6 - ensemble
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vogelvlucht over het plan
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4500+

1800+

P=0
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16500+
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25500+

waterbekken

boombakken

doorsnede over het plan

conceptdoorsnede
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Het product: een nieuwe standaard voor energieverbruik 
(leverantie)

Zeer opmerkelijk  aan het plan is zijn extreem goede energieprestatie ( EPC –( min)  0,15) 
.Dit betekent dat  bewoners na aftrek van eigen gebruik energie leveren aan het net; 
iets dat in gestapelde woningbouw in de stad niet eerder in deze mate is gerealiseerd. 
Dit is te danken aan een optelling van maatregelen, waarbij de opvallende zonnecellen 
een belangrijke bijdrage leveren, maar ook een hoeveelheid andere facetten belangrijk 
meedoen. De zachte ronde vormen , die een belangrijke rol hebben bij de acceptatie 
van de hoge dichtheid, dragen belangrijk bij aan de compactheid van de blokken. De 
gevelfactor ( verhouding gevel: gebruiksoppervlak) is bijzonder gunstig. Plattegronden 
hebben een nieuwe randvoorwaarde voor de indeling: minimale leiding tracés.
Het is onze ambitie om Rhapsody in West een bron van energie te laten zijn. Niet alleen 
in energetisch opzicht, maar met name ook in menselijke zin. Het geluk van de gebruikers 
staat centraal. Wonen in Rhapsody in West betekent wonen in een duurzame, gezonde 
woning met veel daglicht, voldoende ruimte, verse lucht, contact met de omgeving, ruim 
uitzicht en vol warme en gezonde materialen.  

Belangrijke schakel in het beperken van het energieverbruik is het gedrag van de bewoners. 
Dit betekent dat de bewoners inzicht moeten krijgen in hun energieverbruik, dit moeten 
kunnen vergelijken met anderen en op die manier gestimuleerd worden om minder te 
verbruiken. 

Dit kan op verschillende manieren. Allereerst door inzicht te geven in het eigen verbruik 
met het toepassen van slimme thermostaten waarmee via een app op de smartphone of 
tablet direct inzicht verkregen kan worden in de verbruikte en opgewekte energie. 
Daarnaast zijn we voor Rapsody in West voornemens om een (webbased) bewonersplatform 
en grote matrixborden in te zetten om (buurt)bewoners te bereiken en te stimuleren om 
duurzamer en dus energiezuiniger te leven. Bijvoorbeeld door het vermelden van de 
hoeveelheid opgewekte energie in verhouding tot de verbruikte energie per gebouw en 
daar een wedstrijd van te maken tussen de verschillende gebouwen of het geven van 
duurzaamheidstips en tricks. Dit concept gaan we samen met de toekomstige bewoners 
van Rapsody in West verder ontwikkelen.

GSPublisherEngine 0.99.100.100

GSEducationalVersion

studenten studio

1 kamer appartement

2 kamer appartement

3 kamer appartement

3 kamer appartement

toekomstbestendig door volledige flexibiltieit van indeling binnen 
de vaste structuur

Gecorrigeerde EPC = -0.15
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Het product: groen als drager in de stedelijke omgeving

De mens heeft verbinding nodig met de natuur om zich gelukkig te voelen. Groen, 
water,zon,licht en lucht moeten doordringen in de verdichte stad.
Groen wordt als een van de eerste voorwaarden genoemd tot een prettige leefomgeving.  
Compactheid, energie en ecologie kunnen heel goed samen.
Bij stedelijke verdichting moet groen niet uit het plan maar juist erin. Eén goed geplaatste 
boom kan al een hele buurtstraat identiteit geven .Ook water kan een belangrijke rol 
vervullen: als buffer bij heftige regenval, als afstandhouder voor privacy van laaggelegen 
woningen, als ruimtesuggestie bij hoog dichte plannen. Water en groen dragen beide bij 
aan gunstige klimatologische omstandigheden en helpen tegen hittestress. Het opgetilde, 
oplopende binnenterrein van Rhapsody is om al deze redenen rijk voorzien van groen ( 
laag en hoog) en water.

Met de verandering van het klimaat, verandert de frequentie en het karakter van de regenval 
in Nederland. Minder, maar hevigere buien. Dat betekent dat nieuwe ontwikkelingen 
zorg moeten dragen voor de (tijdelijke) opvang van regenwater en geleidelijke opname 
van het water. In het getoonde plan dragen wij zorg voor deze opvang door de groene 
‘druppels’ op de dekken een grote opname capaciteit mee te geven ten behoeve van de 
wateropname van hemelwater.  Gecontroleerde wateropvang en dosering van water naar 
de tuinen wordt gerealiseerd door pockets in het maaiveld aan te brengen. De pockets 
werken regulerend en geleiden en doseren de waterhoeveelheid naar het aanwezige 
groen. Onder het tweede maaiveld is een wateropslag voorzien, waardoor een eventueel 
tekort of juist overschot aan water kan worden gereguleerd.  Deze waterhuishouding zal 
ook worden gebruikt voor groenvoorzieningen in de kas op het dek. 
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opgetild maaiveld

LEGENDA
1 Rugwoningen
2 Bos en Lommerblok
3 Kiezelappartementen
4 Bruggebouw 
5 RING A10
6 Groenperk
7 Waterbekken

Publieksfuncties
A Coffeecorner
B Terras + Moestuinen
C Detailhandel
D Buurtkas
E Rhapsodyplein

1
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3

3

3

3

4
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6

6

6
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7 7
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B
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-900 parkeren / +900 wonen +4500 publiek maaiveld/wonen

+1800 berging/wonen +7500 wonen
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Het product: verschijningsvorm
De afgeronde vormen hebben ook andere functionele  achtergrond: de zware geluidbelasting 
mag niet leiden tot zichtbaar defensieve maatregelen, zoals hoge schermen. Het geluid 
dat langs de hoge rug aan de A10 het terrein betreedt, wordt geabsorbeerd door het vele 
groen en door de afgeronde vormen van de blokken wordt het verstrooid en ontstaat 
nergens ongewenste kaatsing.
Binnen het plangebied wordt een hoogteverschil overbrugd van 4,5 m. Onder het 
trapsgewijs oplopend, kunstmatige publieke  maaiveld met groen- en waterpartijen is 
ruimte voor alle minder aantrekkelijke functies zoals parkeren, bergingen en wateropslag 
voor de bevochtiging van de bovengelegen tuinen en de overvloed bij heftige regenval. 
Op de verschillende maaiveldniveaus zorgen enkele publieksvoorzieningen ( zoals voor 
een kleine buurtbibliotheek met horeca) voor een open karakter. 
Door de uitgekiende vormen van het plan zijn geluidschermen als defensieve maatregel 
overbodig. 
Vermeden is galerijtypen toe te passen; het plan onderscheidt zich hiermee sterk van de 
gebruikelijke oplossingen voor geluidlocaties.
De bouwblokken zijn zeer flexibel indeelbaar, waarmee het mogelijk wordt te variëren en 
te veranderen van kleine wooneenheden ( ca 28m2) , stapsgewijs naar  55m2 , 70m2 en 
groter. Zonder grote ingrepen kan het daarmee de veranderende vraag in de woningmarkt 
bedienen.
Het project komt tot stand in nauw overleg met de buurtbewoners, die na voltooiing kunnen 
meeprofiteren van de stedelijke ruimte, de stedelijke ( moes-) tuinen en de beschaduwing 
van de bomen. Het project neemt geen stedelijke ruimte weg- het geeft het terug in een 
hoogwaardige kwaliteit. 
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Zicht in het plangebied vanaf de Jan van Schaffelarplantsoen
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zicht vanuit de woning over het publiek toegankelijke dek
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zicht vanaf de A10
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Rhapsody in West is een pilot voor innovatieve, hoogwaardige, 
groene en publieks- en gebruikersvriendelijke stedelijke 
woningbouw voor de toekomst met een revolutionaire 
energieprestatie - voorzichtig  ingepast in een gevoelige buurt 
in het centrum van de hoofdstad. 


