




Alleen al het feit dat de tandwielenfabriek er nog staat, zo midden in het oude centrum Amsterdam, maakt het gebouw bijzonder. 
Een loods uit het begin van de 20e eeuw, met een zaagtanddak en bakstenen gevels, overwoekerd door klimop – een groene oase 
in de stad. 
De architectuur had geen monumentale waarde, en mede daardoor was het gebouw doelwit van ontwikkelaars, die het maar 
wat graag hadden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Maar op een of andere manier kregen ze er geen vat op; hun plannen 
werden steeds door buurtbewoners tegengehouden. Met behoud van de unieke sfeer, is het gebouw nu in opdracht van Buro Am-
sterdam door architect Ronald Janssen getransformeerd tot 12 woningen. 
De twaalf lofts, rug aan rug georganiseerd, hebben elk hun eigen entrée aan de straat. Waar vroeger de laad- en losdeuren zaten, 
zijn grote schuifhekken gemaakt van geperforeerd staal, waarvan het patroon geïnspireerd is op een oude foto van het fabrieksin-
terieur. Voor ieder hek is een andere foto gebruikt. Achter deze hekken gaan loggia’s schuil, die fungeren als besloten voortuintjes, 
waar fietsen gestald kunnen worden, en waar de voordeuren zich bevinden. 
Binnen valt allereerst de hoogte van de ruimte en het overvloedige daglicht op, dat via de dakramen binnenvalt. Het introverte 
karakter is de grote kwaliteit van deze woningen – juist in het drukke centrum.    
Het ontwerp kent een heldere tweedeling. De entrée, wc en installaties zijn in een zone gebundeld, met de slaapkamers en het 
dakterras op de (nieuwe) verdiepingsvloer. De rest van de ruimte is ‘fabriek’ gebleven door hem open te laten, met de stalen spant-
en – simpelweg schoongeborsteld – in het zicht. De casco’s worden door de bewoners zelf ingevuld; aansluitingen voor badkamer 
en keuken bieden opties voor verschillende indelingen. 
Aan de buitenzijde is zo min mogelijk veranderd; in feite zijn er alleen zeven extra openingen in de gevel gezaagd, in aanvulling op 
de vijf bestaande schuifdeuren. De begroeiing is van het metselwerk verwijderd; in plaats daarvan zijn in de straat grote plantenb-
akken geplaatst terwijl de nieuwe dakdelen van sedum zijn voorzien. Ramen die niet langer noodzakelijk zijn, zijn afgestreken met 
cement; als ‘littekens’ die de herinnering aan het verleden levend houden.





























De transformatie van de tandwielenfabriek bleek op vele fronten een uitdaging in de uitvoering. Twee zijn daarin uitgelicht in de vol-
gende pagina’s. 

De eerste reeks details betreft de stalen geperforeerde schuifdeuren. Ieder woning heeft een unieke deur gebaseerd op een historische 
foto van de locatie. Die foto is gepixeld zodat een abstract patroon ontstaat. De schuifdeuren zijn geïnspireerd op oude schuifdeuren die 
in de fabriek zaten. Om het karakter van de fabriek te behouden wilden we geen woningbouw deuren en ramen toevoegen.  De grote 
schuifdeuren zijn achter de oude bakstenen gevel gehangen. De deuren wegen soms wel 500 kilo. Geen enkele leverancier bleek dit te 
kunnen leveren danwel tegen te hoge kosten. Uiteindelijke zijn alle onderdelen afzonderlijk uitgewerkt en geproduceerd. Op het werk 
zijn ze geïntegreerd door de aannemer, tot aan de speciaal gemaakte postkasten aan toe.

De tweede reeks betreft de combinatie van de oude constructie en daken met de nieuwe. Ieder woning heeft een oud deel en een 
nieuw deel. In het oude deel zijn de oude stalen spanten intact gelaten. Op deze spanten zijn ook de oude gordingen behouden en 
versterkt zodat ze oenn. In het nieuwe deel van de woning is een extra verdiepingsvloer gemaakt en zijn de nieuwe daken voorzien van 
sedum. Dat het uiteindelijk uitgevoerd is zoals nu te zien is lijkt nu logisch en eenvoudig maar daar zijn talloze constructieve varianten 
aan vooraf gegaan. Het bleek zelfs nodig afscheid te nemen van de eerste constructeur om het uiteindelijke resultaat te bereiken.




























