
Kavel 13a geldt voor de bewoners van IJburg als een belangrijke verblijfs- en ontmoetingsplaats

?

Van deze plaats blijft echter niets meer over, wanneer het gevraagde volume zonder aandacht op het kavel wordt gepositioneerd

Met het gebouw in een L-vorm en de open plek op de namiddagzon georiënteerd, blijft het karakter van het kavel zo goed mogelijk behouden

Daarnaast wordt het gebouw lager naar de uiteinden toe, waardoor het goed aansluit op de schaal van de buurt

24 m2 GBO

Studio

Op een prachtige plek, midden op IJburg, 
hebben we een woongebouw gerealiseerd 
dat aan 180 jongeren betaalbare huisvesting 
biedt. Het gebouw is zo ontworpen dat het 
de open plek, die door de buurtbewoners zo 
wordt gewaardeerd, zoveel mogelijk intact 
laat. 

Om een doeltreffend antwoord te kunnen 
bieden op de acute vraag naar zelfstandige 
huisvesting voor Jongeren en statushouders in 
Amsterdam is er gekozen voor een modulaire 
bouwmethode. In een verbazingwekkend 
tempo is het gebouw op de plek verrezen 
en het kan indien nodig ook weer 
gedemonteerd worden om vervolgens op een 
andere plek weer opgebouwd te worden.

Op elke verdieping beschikt het gebouw 
over gemeenschappelijke woonruimtes die 
door de bewoners zelf geprogrammeerd 
zullen worden. Het gebouw is daarmee een 
verzameling van zelfstandige woningen maar 
ook op te vatten als één groot huis met een 
kook/eetruimte, een chillruimte, een game 
kamer of een muziekruimte.

De eerste verhalen van de jonge bewoners 
zijn hartverwarmend positief. Gebouw en 
locatie hebben alles in zich om hier een 
bruisende jongeren-community te laten 
ontstaan waarbij ontwikkeling en integratie 
voorop staan.

De inpassing en het ontwerp is tot stand 
gekomen in een intensieve en inspirerende 
samenwerking met; 
De Alliantie, Gemeente Amsterdam, Socius 
Wonen en Jan Snel.

Kavel 13a geldt als fijne ontmoetingsplaats op IJburg

In een L-vorm blijft de openheid van de plek behouden

Door vertrapping sluit SET aan op de schaal van de buurt

Het toevoegen van massa vraagt om speciale aandacht

Doordat de units volledig geprefabriceerd 
zijn kunnen ze ter plekke zeer snel 
geschakeld worden waardoor overlast voor 
de omgeving tot een minimum beperkt blijft. 
Dit heeft grote voordelen op binnenstedelijke 
locaties. 

Het bouwsysteem is volledig demontabel 
en kan elders hergebruikt worden. Er is dus 
sprake van een circulair bouwsysteem.

Appartement

32 m2 GBO

1,5 unit

2 units

Voor jongeren, & Circulair.Modulair,Voor de buurt,

•  103 éénpersoons studio’s
•  38 tweepersoons appartmenten
•  3 huiskamers
•  1 ontmoetingsruimte



Wooncommunity

voor Jongeren.


