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Na de bouw van de brede school De Bockesprong waarbij een aantal scholen werden 
samengevoegd kwamen 6 schoolgebouwen in Amsterdam Zuid vrij voor herontwikke-
ling. JoustraReid Architecten heeft in samenwerking met Lingotto de tender gewonnen 
voor herontwikkeling van de 6 panden waaronder de voormalige gymzaal aan de Andreas 
Schelfhoutstraat.
In februari 2013 is JoustraReid architecten door De Alliantie geselecteerd voor het ont-
werp van een nieuw appartementengebouw aan de Andreas Schelfhoutstraat. In het 
gebouw zijn 15 sociale huurwoningen voor senioren en een ondergrondse parkeergarage              
gerealiseerd.
Het nieuwe gebouw vervangt een vrijstaande gymzaal uit de jaren 60 en vormt de ver-
volmaking van het bouwblok tussen de Andreas Schelfhoutstraat, het Surinameplein en 
de Schinkelkade. Stedenbouwkundig en architectonisch is het bouwblok en de omgeving      
divers te noemen. Direct naast de locatie liggen stadsuitbreidingen uit de 19e eeuw, de 
jaren ‘20 en ‘30 (Amsterdamse school), en de jaren ‘60 (plan Van Eesteren). 
Vanwege de gevarieerde omgeving is de stedenbouwkundige opzet zo eenvoudig en helder 
mogelijk. In schaal en opbouw voegt het gebouw zich in zijn rol om het bestaande bouw-
blok te vervolmaken. Door de entree op de kop te leggen wordt de overhoekse situatie 
optimaal benut en wordt de naastgelegen zone van het fietspad verlevendigd.
In het materiaalgebruik  en de detaillering worden bruggen geslagen tussen de nieuw-
bouw en haar omgeving zoals de plasticiteit en kleurstelling in gevelvlakken en metsel-
werk (1920-’30) en ritmiek van open- en dicht (ritmiek in belendend jaren ‘60 pand).  De 
aluminium sandwichpanelen tussen de kozijnen in de nieuwe gevel zijn voorzien van een 
‘Diabolo’ patroon, dit als verwijzing naar de tegeltableaus in entrees van gebouwen in de 
buurt uit het begin van de 20e eeuw.
Op de ondergrondse parkeergarage is een gemeenschappelijke tuin aangelegd.

NB: De foto’s zijn een voorlopige opname, de grondwerken zijn nog niet afgerond.
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Andreas Schelfhoutstraat 54:  
Aluminium panelen v.v. ‘Diabolo’ patroon dd.09-07-2014 
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