
 
 

 

 

 

 

 

FagelCats: Woonzorgcomplex in Amsterdam 

 

Programma: 22 levensloopbestendige appartementen voor senioren (2600 m2) en 4 groepswoningen 

voor mensen met dementie (1600 m2) met gemeenschappelijke ruimten en tuin. 

Architect: Liesbeth Janson, Studio Huijgens, Den Haag  

Opdrachtgever: Ymere, Amsterdam 

Ontwerp: 2006-2012 

Realisatie: 2013-2014  

Bouwkosten: 4,75 miljoen euro excl BTW 

Aannemer: Coen Hagedoorn Bouw, Huizen 

Accoya houtconstructie: Woodteq, Rijssen 

Locatie: Jacob Catskade 35 -37, Fagelstraat 44-54, Amsterdam 

 

Uitgangspunt was de ambitie van opdrachtgever Ymere in Amsterdam om een wooncomplex te 

realiseren waar bewoners in hun eigen buurt oud kunnen worden zonder een gedwongen verhuizing 

wanneer zij vanwege hun gezondheid meer ruimte en zorg nodig hebben. Het programma met 50% 

sociale huurwoningen en 50% vrije sectorhuurwoningen, in combinatie met 4 zes-

persoonsgroepswoningen voor mensen met dementie die 24 uur per dag zorg en begeleiding krijgen, 

maakte dit mogelijk. 

 

Tegelijkertijd bood nieuwbouw de mogelijkheid om dit verwaarloosde 19e eeuws bouwblok in 

Westerpark Amsterdam te revitaliseren. Het was een uitdaging om de nieuwe gevels van de 

woongebouwen aan de Fagelstraat en aan de Jacob Catskade zo te ontwerpen dat het architectonische 

vocabulaire van de gracht werd gerespecteerd, maar dat er ook een moderne interpretatie van de 

historische vormentaal plaatsvond. We vertaalden dit in de raamgroottes en de ritmiek van de 

gevelopeningen, de detaillering en materialen zoals rood metselwerk, sierlijst, hardsteen en zinken 

daken. Zoals in vorige eeuwen ook gebruikelijk, werkten we samen met een kunstenaar: Aam Solleveld. 

Zij ontwierp 4 hardstenen panelen met uitgefreesde lijntekeningen om de drie verschillende entrees te 

decoreren.  

 

Onderdeel van het concept in dit ontwerp van Studio Huijgens was, om voor de doelgroepen -senioren 

en mensen met een zorgbehoefte- een gemeenschappelijke ruimte in de tuin tussen de bouwblokken te 

creëren. Daarom zijn de twee bouwdelen fysiek met elkaar verbonden door middel van transparante 

corridors die leiden naar het hart van het plan: het tuinpaviljoen. Lopend over de veranda’s bieden de 

houten kolommen mooie doorkijkjes naar dit tuinpaviljoen, waar de bewoners kunnen genieten van de 

tuin of elkaar kunnen ontmoeten bij gezamenlijke activiteiten. De tuin is, als contrast met deze 

binnenstedelijke ruimte, zo naturel mogelijk gemaakt. De vraag was echter: hoe creëer je deze gewenste 



identiteit? Daarvoor zijn de kwaliteit en uitstraling van de toegepaste materialen essentieel. Hiermee 

kan voor de bewoners het verschil in atmosfeer, gevoel en comfort gemaakt worden. We kozen voor 

Accoya hout omdat de uitstraling daarvan niet alleen voor de eigen bewoners betekenis heeft, maar ook 

voor de buren. Vandaar de toepassing van onbehandeld hout voor alle kolommen, balken en dekdelen, 

maar ook voor de buitenkozijnen van het tuinpaviljoen en de corridors. Aan het binnenterrein konden 

de achtergevels op deze wijze zacht worden, omdat de lichte metselsteen bijna verhuld wordt door de 

houten veranda’s. De keus voor Accoya hout was niet alleen gebaseerd op de kwaliteit en de uitstraling, 

maar ook op de sterkte eigenschappen, lage onderhoudskosten en duurzaamheidsaspecten. De lage 

platte daken in het binnenterrein zijn alle bedekt met mossedum.  

   
Liesbeth Janson: “Doorslaggevend in de keuze voor de 

toepassing van Accoya hout op deze schaal (buitenkozijnen-

kolommen/balken van veranda’s en dekdelen) waren naast het 

cradle-to-cradle aspect en de zeer lage onderhoudskosten, 

vooral ook het feit dat de kwaliteit van zowel het hout als van 

de ruim 15 meter hoge verandaconstructie van onbehandeld 

Accoya door Woodteq voor 25 jaar gegarandeerd konden 

worden.” 

 

De vier groepswoningen zijn elk ontworpen voor 6 bewoners met dementie die intensieve begeleiding 

nodig hebben. In elk huis bevindt zich een ruime gemeenschappelijke zitkamer/eetkeuken met uitloop 

op de veranda. Bewoners worden aangemoedigd om mee te helpen bij het bereiden van de maaltijd en 

er wordt gezamenlijk gegeten. Men heeft een eigen zit/slaapkamer van + 20 m2 en de badruimte wordt 

gedeeld met de naaste bewoner. Op de begane grond bevinden zich –naast een groepswoning- ook de 

ontvangstruimten, het kantoor, de therapieruimte en de patio.  

De huurappartementen voor senioren hebben elk 2 slaapkamers en zijn met een leefruimte van resp. 82 

of 96 m2 zeer ruim. De afmetingen en indeling van deze appartementen zijn geschikt voor 

rolstoelgebruikers. Op de begane grond zijn speciale ruimtes om scootmobielen te parkeren en op te 

laden. 
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