
CiWoCo 1.0
In de proeftuinwijk voor circulair bouwen, Buiksloterham in Amsterdam-Noord, 
bedacht GAAGA een experimenteel circulair woonwerkcomplex. Het gebouw is 
demontabel en bovendien adaptief. Zonder ingrijpende structurele wijzigingen 
kan het zich aanpassen aan veranderend gebruik in de toekomst. De bewoners, 
georganiseerd in een bouwgroep, hebben bij dit project  invloed gehad op het 
ontwerpproces. CiWoCo 1.0 is GAAGA’s eerst gerealiseerde gebouw in een reeks van 
circulaire en adaptieve ontwerpen, geënt op Habrakens concept van “Open Bouwen”.

Twee bouwdelen aan een 
collectieve daktuin
Het woongebouw bestaat uit twee 
bouwdelen op één kavel, met elkaar 
verbonden door de collectieve daktuin 
boven een gedeelde parkeergarage. 
Het ene gebouw telt vijf verdiepingen 
met in totaal acht appartementen, 
het ander omvat drie rijtjeswoningen. 
Hoewel beide gebouwen intrinsiek 
verschillen, hebben ze overduidelijk 
hun uitstraling gemeen, met de gevels 
van staal en hergebruikt hout. De 
groen ingerichte daktuin wordt door 
de bewoners gezamenlijk gebruikt en 
fungeert bovendien als waterbuffer. 

Wonen en werken aan de street in 
the sky
Een bijzondere eis van de gemeente 
Amsterdam was dat 20% van het 
woongebouw een werkfunctie moest 
krijgen. Om op flexibele wijze werken 
aan huis mogelijk te maken, is een 

bijzonder ontsluitingsprincipe bedacht: 
de ‘street in the sky’. Elke ruimte aan 
de groen ingerichte ‘street in the 
sky’ heeft een eigen toegang en is 
daarmee nadrukkelijk geschikt voor 
meerdere functies. Zo ontstaat in het 
appartement een flex-zone, waarvan 
ieder huishouden zelf de invulling kan 
bepalen, die mee verandert met hun 
wensen en omstandigheden.
De rijtjeshuizen beschikken over een 
werkruimte op de begane grond en 
met een extra hoog plafond.

Demontabel en circulair
90% van de toegepaste materialen 
in het gebouw is herbruikbaar en 
recyclebaar. Samen met de bouwer, 
constructeur, betonleverancier 
Bestcon en Peikko zijn demontabele 
verbindingen ontwikkeld voor de 
prefab betonnen draagstructuur. 
Daarmee is het casco volledig 
demontabel. 



Normaliter wordt bij woongebouwen 
het leidingwerk ingestort in de vloeren. 
Bij dit project zijn de waterleiding, 
elektra en riolering daarentegen 
opgenomen in voorzetwanden en 
verlaagde plafonds. De draagvloer is 
door het ontbreken van ingestorte 
installaties aanmerkelijk dunner, wat 
materiaal scheelt.

Urban mining
Naast bouwen op een manier dat je 
de materialen kunt hergebruiken, 
draait circulair bouwen ook om 
het hergebruiken van materialen 
van andere bouwwerken. Zo is 
in de gevels gebruikgemaakt van 
oude damwandprofielen van 
Azobé hout. Deze harde, West-
afrikaanse houtsoort is van zichzelf 
brandwerend, waardoor het hout 
ongecoat kan worden toegepast. 
Met deze ingrepen geven we uiting 
aan het idee van urban mining: het 
uitgangspunt dat een gebouw een 
opslagplaats is van grondstoffen, die 
je aan het eind van de levensduur wilt 
delven om ze opnieuw te gebruiken. 
Door de afvalstromen al tijdens 
de bouwfase netjes te scheiden, 
vergemakkelijken we dat proces voor 
toekomstige generaties.

Adaptief en toekomstbestendig
Het gebouw is adaptief en voegt zich 
naar het gewenste gebruik van de 
bewoners. Hierdoor kan het als het 
ware meebewegen met toekomstige 
veranderingen, wat zorgt voor een 
levensloop- en toekomstbestendig 
geheel. Dankzij de eigen toegang zijn de 
werkruimtes bijvoorbeeld nadrukkelijk 
geschikt voor meerdere functies. 
Ieder huishouden bepaalt zelf de 
invulling, die mee verandert met hun 
wensen en omstandigheden. Denk 
aan gebruik als kantoor aan huis, 
daarna als gastenverblijf, gevolgd 
door de kamer van een kind, daarna 
voor een inwonende ouder en ten 
slotte als klusruimte. Een andere 
ontwerpkeuze die het gebouw adaptief 
maakt, is de open woonruimte met 
kolommenstructuur en zonder 
dragende scheidingswanden tussen de 
appartementen. Dit maakt het mogelijk 
om in de toekomst relatief eenvoudig 
woningindelingen aan te passen en 
appartementen samen te voegen. 
Omdat installaties niet zijn ingestort in 
de draagstructuur maar opgenomen in 
verlaagde plafonds en voorzetwanden, 
kunnen ze gedurende de levensduur 
worden aangepast.

De gevels zijn gemaakt van oude damwandprofielen van Azobé hout, geplaatst in stalen kaders. De 
vergrijsde kant en de gezaagde kant zijn afgewisseld voor een gevarieerd gevelbeeld.
Beeld: Marcel van der Burg





Het casco en de gevels zijn demontabel en kunnen in de toekomst opnieuw worden gebruikt. 
Installaties zijn opgenomen in verlaagde plafonds en voorzetwanden en zijn daarom aanpasbaar.

Samen met de bouwer, constructeur, betonleverancier Bestcon en Peikko zijn demontabele 
verbindingen bedacht voor het prefab betonnen casco.



90% van alle toegepaste materialen is herbruikbaar en recyclebaar, waaronder het prefab betonnen 
casco en de gevelonderdelen. 

De vloeren konden extra slank worden gedimensioneerd dankzij prefabricage en vanwege de 
scheiding tussen drager en installaties. Dit heeft geresulteerd in tenminste 25% materiaalbesparing 
voor de vloeren.



Hoewel beide bouwdelen intrinsiek verschillen, zijn er duidelijk overeenkomsten in materialisatie en detail.
Beeld: Marcel van der Burg

Het appartementenblok heeft een bijzonder ontsluitingsprincipe: de ‘street in the sky’ .
Beeld: Marcel van der Burg



Doorsnede, schaal 1:300



Plattegrond 1e verdieping, schaal 1:300

Plattegrond 4e verdieping, schaal 1:300
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Impressie van de groen ingerichte street in the sky, die toegang geeft tot de appartementen en de 
flexibele werkruimtes (foto’s volgen na afronding groenvoorzieningen).

Impressies van de collectieve daktuin, die fungeert als waterbuffer en helpt bij het bevorderen van de 
biodiversiteit en het verminderen van hittestress (foto’s volgen na afronding groenvoorzieningen).
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Oppervlakte: 1500 m2 BVO
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Constructeur: Van Rossum 
Casco: Bestcon
Duurzaamheid: NIBE
Installatie-advies: Hiensch Engineering
Bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid: 
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Bouwondersteuning: 3B bouwondersteuning
Foto’s: Marcel van der Burg & GAAGA

Contact architect
GAAGA studio for architecture 
Wattstraat 8, 2316 SK Leiden
E: info@gaaga.nl
T: +31 (0) 71 888 58 35
www.gaaga.nl

OPMERKING
De groenvoorzieningen, buitenruimte 
en het interieur zijn nog in afronding. In 
dit document zijn daarom naast enkele 
foto’s nog impressies opgenomen. Extra 
foto’s volgen later.

De collectieve binnentuin in uitvoering.
Beeld: GAAGA


