
Oostpoort Amsterdam



Naam:  Blok 12a + 12b, Oostpoort, Amsterdam Watergraafsmeer
Locatie:  Polderweg, Linnaeusstraat, Ringvaart
Opdrachtgever: Ontwikkelings Combinatie Polderweggebied (OCP)
Gebruiker: De Volksbond
Ontwerp: 2006 – 2009
Uitvoering:  2009 – 2014 

Opgave
In 2006 werd Molenaar & Van Winden architecten, nu Molenaar & Co 
architecten, uitgenodigd om in het westelijke deel van het project Oostpoort 
in het  Polderweggebied te Watergraafsmeer, twee woongebouwen met winkels 
te ontwerpen naast projecten van  Mulleners + Mulleners en Soeters en Van 
Eldonk. Het stedenbouwkundig plan voor het gehele gebied is van Soeters en 
Van Eldonk waarbij Sjoerd Soeters als supervisor optreedt.  De plek bevindt 
zich op het terrein van de voormalige Oostergasfabriek en ligt ingeklemd tussen 
de Polderweg, de Linnaeusstraat en de Ringvaart. Het stedenbouwkundig 
ontwerp is aangevuld met de Architectonische Richtlijnen en Ruimtelijke 
Kwaliteit Polderweggebied. Het nieuwe stadsdeelcentrum ligt aan de ringvaart 
naast enkele grotere publieks voorzieningen  terwijl  voor blok 12 A en 12 B een 
kleinschaliger woningbouw met winkelaccommodatie aan de binnenstraten is 
voorzien. Het oostelijke deel van Oostpoort is bestemd voor woningbouw en 
wordt later ontwikkeld.  

Ontwerp
De bouwblokken 12 A en 12 B liggen in de kern van het gebied. Inclusief 
de winkelplint, tellen beide blokken vier lagen met merendeels drie 
kamerappartementen in de sociale huursfeer. 12 A ligt aan winkelstraaten met 
de westkop aan een ovaal pleintje. 12B ligt naast 12A en grenst aan een pleintje 
waaraan het muziekgebouw. In dit plandeel is het wooncentrum Atlantisplein 

van de Volksbond ondergebracht, een opvanghuis voor dakloze jongeren. 
De gevarieerde gevels van beide gebouwen ontlenen hun referentie aan 19de 
eeuwse straatbeelden, zoals de Linnaeusstraat.  Baksteen met sierpatronen en 
uitkragend metselwerk, vormen een contrast met de open glazen winkelpuien 
en hun monumentale stalen overspanningen.  

Wooncentrum Atlantisplein
In het rechthoekige woonblok 12b zijn een tehuis en aanleunwoningen voor 
dakloze kinderen gevestigd. Het zorgconcept van Maatschappelijke Opvang 
Atlantisplein wordt gekenmerkt door:
-samen wonen in groepjes met een behoorlijke zelfstandigheid
-geleidelijk aan begeleid worden naar zelfstandigheid, ook in woonvorm
-persoonlijke ontplooiing, liefst in samenhang met buurtactiviteit
Het programma van het wooncentrum is op een dusdanige wijze georganiseerd 
dat het fl exibel om te zetten is in een vijftiental appartementen. Dit heeft mede 
de afwerking en wijze van inbouw bepaald.   
Een passage tussen blok 12 A en B bindt de wooncomplexen in architectuur. 
Aan het plein is de architectonische expressie van het gebouw bewust afwijkend, 
rijk, waardig en autonoom; dit om het wooncentrum niet te verstoppen maar 
juist aan het plein een uistraling te geven waar iedere bewoner mee voor de dag 
kan komen en zich mee kan identifi ceren. Inspiratie hiervoor is gehaald uit 
het werk van de Duitse expressionistische architect Fritz Höger, met name de 
regelmatige reliëfgevel van diens sigarettenfabriek Reemtsma te Hamburg uit 
1927. Binnen de grote orde van de karakteristieke getordeerde zuilen wordt elke 
individuele kamer toch weer onderdeel van een groot waardig geheel.  
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