Analyse Sluisbuurt ontwerp
Stedenbouw<>Woningenbouw

Hoe sta ik hier: ik voel me al lang verbonden met het doel van deze opgave
-Engagement met de stad:
nu in tempo bereikbare woningen maken, voor een ieder die graag in de stad wil wonen. (Eindelijk is het klimaat er rijp voor. Er zijn er wel 100.000 nodig/ 2%
per jaar 12jr> milde schatting. Ex vervanging)

- Veel goede economische duurzame woningen vergt slim, gedisciplineerd en daarop gebaseerd verbeeldingsrijk ontwerpen

• Stedenbouwkundige ontwerpen baseren de ideeën op het doel van de opgave.
• Over het doel hier bestaat geen misverstand: de opgelopen woningnood met slechte gevolgen voor de stad temperen door veel
bereikbare woningen te maken.
• Beantwoord een plan met in het oog springende hoogbouw daaraan?
Daarom ook maak je Analyses van het plan die zorgen voor checks en terugkoppeling op doelen.
•

Een effectief en duurzaam plan vraagt een gecoördineerde aanpak van openbare ruimte en volume van de bebouwing, als vorm en
contravorm in het stedelijk weefsel. Woningtypologie, op aspecten woon-technisch comfort economie en duurzaamheid.

• De vorige eeuw had Amsterdam, denk aan de dienst VH, deze kennis. Berlage, van Eesteren, Schaefer en het OHG tonen het resultaat
‘Mekka v/d stedenbouw'. (Zelfs de grachtenverkaveling baseerde zich op de lengte van een courante balk).
• Zonder die kennis krijg je piepschuimstedenbouw.

•

Topologie >>oftewel “locatie –locatie” en daar stedelijk weefsel maken: bebouwing en OR als elkaars contravorm, en
woningtypologie.

• Conclusie is hoogbouw is niet noodzakelijk Ik ben niet tegen hoog bouwen, maar het dient hier het doel niet en er zijn wel grote
nadelen aan verbonden. Riskanter te ontwikkelen,>> duurt langer, minder Partijen. Is Duurder, meer materiaal energie nodig voor
bouw en onderhoud. Minder duurzaam, niet allen materieel maar ook sociaal, noem een woongebouw ....

Met de crisis lijkt de traditie van samenhang tussen stadsontwerp en woningontwerp vervlogen.
Woning schaarste laat mensen rare sprongen maken.
Is dat gezond beleid? Misschien arrogant zelfs?
In Amsterdam betaal je niet voor woonkwaliteit maar voor de populariteit van de stad.
Als je een wijk met 200wo/ha wil ontwikkelen is dat een stevige maar urgente opgave.
Het veronderstelt ‘n uitgekiend uitnutten van de beschikbare ruimte voor publiek en privaat comfort. OR en Wo-volumes
Dat vraagt kennis omtrent beiden en hun interactie. Zonder die kennis is een ontwerp zeer kwetsbaar.
Het Sluisbuurt ontwerp schetst een confetti van blokjes en torens. Om op effectieve en rationele wijze het nu zo benodigde rendement te
behalen is bovenbedoelde kennis en discipline noodzakelijk.
Dit ontwerp zuigt straks alle energie weg om nu voorgestane irrationele oplossingen te elimineren.
Is rationaliteit een bedreiging voor kwaliteit en een mooi plan?
Nee het schept er de bodem voor.
Meer dan de helft van de woningen in Amsterdam is kleiner dan 60m2.
De woningnood en de druk op de woningmarkt maakt dat mensen noodgedwongen kleiner gaan wonen.
Dat is kennelijk lucratief voor de markt: 40m2 en28m2 is genoeg als simplistisch antwoord op haalbaarheid.
Maar niet gezond voor ‘n stad waarin ook gezinnen en kinderen moeten wonen.
Waarom niet een effectiever ruimtegebruik, combineren met efficiënte rationele bouwmethodes?
D.w.z. meer op kennis en innovatie gebaseerde optimalisering en standaardisering van types ruimtegebruik en bouwtechnieken.
Daarmee kan je kwantiteit kwaliteit en diversiteit genereren. Dat vergt intense samenwerking tussen stedenbouwers en
woningbouwexperts in plaats van eenzijdig vastgestelde bouwenveloppes.

Over de doelstelling meer woningaanbod toegankelijk te maken voor de middengroep: de doorstarters zowel als de mensen die de scholen ziekenhuizen het
OV de winkels de horeca de musea enz. enz., oftewel de stad, draaiende houden bestaat brede consensus over. Dat is geen Amsterdams vraagstuk, maar een
mondiale kwestie, die zeker nog een tijd gaat aanhouden. Je kan eigenlijk niet snel genoeg woningen leveren.
De toegankelijkheid van ons extra aanbod, ligt aan de markt + de daarvan afgeleide grondprijs en tenslotte in de basis van de productie/bouwkosten.
Doordat het aanbod krap is gehouden, liepen marktprijs en grondprijs hoog op. Voor de gemeente is dat een korte termijn (lees politiek) succes. Verdichting
en nieuwbouw is urgent voor de hele stad. Dichtheid niet simpel kwantitatief, maar begrepen als nabijheid: “alles dichtbij om de hoek” .
Mijn inspanning wil bij dragen aan een effectief (zowel kwantitatief als kwalitatief en snel) plan. Adviezen voor stedenbouwkundige en typologische
optimalisaties van de in het huidige Sluisbuurt ontwerp.
Provocerender uitgedrukt: laten we van uw piepschuim massa’s rationeler volumes maken om zo een eenvoudiger ons doel treffender proces te krijgen.
Stap 1.
Maak de footprint van de bebouwing robuuster: qua diepte, ik denk aan 14/16 meter en continuïteit (lengte).
Dat levert betere verhoudingen onbebouwd bebouwd en in alle opzichten economischer volumes.
Stap 2:
Verklein de maaswijdte van de blokken oftewel het stedelijk weefsel dat geeft:
a. Meer alternatieve routes ven en naar adressen voor wandelaars en fietser, oftewel meer gevoel van ontspannen nabijheid.
b. Een rijker kleinschaliger maar ook overzichtelijker netwerk van openbare ruimte, woningomgeving.
c. meer gevellengte, en dus meer uitwisseling tussen openbaar en privaat areaal: “Ogen op straat” (JJ)
d. Het vergroot opnieuw de overall footprint van de bebouwing waardoor
e. Je minder hoog hoeft t bouwen. En weet vanaf 6 verdiepingen nemen de bouw en exploitatie kosten snel toe.
Op die wijze verkrijg je een basis weefsel met een effectief rationeel duurzaam en inventief woningbouwvolume en is hoogbouw niet a-priori nodig om
600.000m2 BVO te maken oftewel 5500 nu ruime woningen met een goede GBO BVO verhouding. Dat ontspant de opgave.
Of je daarna je de risico’s van hoogbouw op de hals wil halen kunnen we nog wel even over twisten: Het is niet strikt, houdt de planvorming op en dat is
strijdig met ons doel. Is het leuk? Blijft het lang leuk, En tenslotte vooral voor wie?
De wethouder? de ontwerper? de ontwikkelaar? de wandelaar? welke bewoners? De vrienden van waterland e/o de binnenstad etc?
Maar als je het al zou willen schep dan ook hier voor een optimaler envelop

32 ha overall plangebied
600.000m2 = 1,8x het plangebied

22 ha stedelijk weefsel
600.000m2 = 3x het plangebied excl. rand

10 ha straten

12 ha uitgegeven grond
600.000m2 = max 5x het uitgeefbaar terrein

8h
a

8 ha footprint

600.000m2 = 7, 5x de huidige footprint

8h
a

8 ha footprint
600.000m2 met torens?

BVO 81.200 m2

BVO 89.800 m2

Stempeltest
14 woningen

BVO 110.00 m2
1080 woningen 70 á 110m2 GBO per verd

Stempeltest
14 woningen

BVO 102.00 m2
1034 woningen 70 á 110m2 GBO per verd

20 woningen
van 70 a 90
m2 GBO

BVO 98.500 m2

20 woningen
van 70 a 90
m2 GBO

BVO 101.000 m2

Visualisering van de footprint analyse

81.228 m2 footprint = 25,5%

90.292 m2 footprint= 28,4%

Referentie schaal Dapperbuurt

Referentie schaal Dapperbuurt

Referentie schaal Dapperbuurt

Stedenbouw: Blokken?> Profielen!

Stedenbouw openbare ruimte : Profielen!

Conclusie:
Met meer kennis van effect typologie op dichtheid
kan voor de beoogde 600.000m2 BVO
met gemiddeld 6 verdiepingen volstaan worden.
Differentiatie van dat gemiddelde maakt dat bijv 5 en 7,5verd 40% van de blokken zit in de rand
of zelfs 4 en 10 hoog kan worden aangehouden.
Of…
Er zou meer capaciteit kunnen worden gerealiseerd.
Nu al dan niet, door torens.
Overigens door een 10 tot 20% betere verhouding GBO/BVO
zou het woonoppervlak ook al aanmerkelijk meer zijn dan in het vigerende plan.

la Fênetre – Den Haag

Leyweg – Den Haag

Tourmaline – Almere

Puntenburg – Amersfoort

Ik heb geen taboe op Hoogbouw

BVO boven:
1/20 > 20hoog
1/14 > 14hoog
1/10 > 10hoog

Hoeveel m2> profiteren van uitzicht ?

BVO boven:
1/20 > 20hoog
1/14 > 14hoog 7%BVO=
5%GBO=
1/10 > 10hoog
3% inw

Ca 3% van de inwoners wonen op 45 meter of hoger

Hoeveel m2> bewoners profiteren van uitzicht

Voorstel woontorens
20 á 25x25
Sluisbuurt

Referentie Siza
32x32
Rotterdam

Kern Siza in
Voorstel Sluisbuurt

Plattegrond ter hoogte
van verjonging

Referentie Cie
New Amsterdam

Verhouding slankheid en kern> consequenties BVO/GBO

20x25

New Amsterdam

New Amsterdam
small

20x25

20x25

New Orleans

Montevideo

Referentie schaal Dapperbuurt

Small 25x18=450m2
-gevel= 26m2
-schachten= 6m2 (4)
-scheidingswanden=6m2
-Kern=120m2
>>

GBO bruto 292m2= 64%
Med 25x20=500m2
-gevel= 26m2
-schachten= 6m2 (4)
-scheidingswanden=6m2
-Kern=120m2
>>

GBO bruto 342m2= 68%
25x25=625m2

-gevel= 40m2
-schachten= 6m2 (4)
-scheidingswanden=7m2
-Kern=120m2
>>

GBO bruto 450m2= 72%

Siza: 32x32=1024m2
-gevel= 60m2
-schachten= 6m2 (6)
-scheidingswanden=9m2
-Kern=120m2
>>

GBO bruto 450m2= 78%
Economisch bouwen
GBO/BVO per verd= 80% a 85%

Verhouding slankheid en kern> consequenties BVO/GBO

Rationeel: stad/comfort/kosten/duurzaamheid
Meer stedenbouwkundig volume is nodig voor gelijke capaciteit! (door BVO?GBO factor)
= Komplexer en duurder om te ontwikkelen, te bouwen, te onderhouden + te beheren
Ook qua publiek areaal
Ontwikkeling en financiering zijn complexer, minder flexibel en duren langer,+ zijn voor minder partijen toegankelijk.
=Duurder:
Vanwege typologie en techniek
GBO/BVO verhouding is tot 25% 50% zelfs 100% ongunstiger (afhankelijk van hoogte en slankheid)>>
Gevel-vloer factor werkt kostenverhogend
Kost meer energie
Kost meer materiaal
= Minder duurzaam
Minder veilig (meer risico’s > meer techniek bij nodig)
Minder dak voor regen en zon opvang
Comfort woonomgeving:
Minder geschikt voor kinderen>> gezinnen > minder sociale diversiteit
Minder levendige stedelijkheid door minder publiek private uitwisseling.
Minder ogen op de straat > minder sociale veiligheid
Realiseert minder sociaal kapitaal (korte verhuiscycli) en cohesie
Levert meer druk op plint voor services (containers, trafo, expeditie, P-garage)> dode straatwand> zie Zuidas
Minder levendigheid op straat.
Meer windhinder > minder comfort in openbare ruimte
Comfort woning:
Kwaliteit buitenruimte?
Korter levensduur (hoogbouw veroudert sneller) (geef een vb van woontoren >60m die 60 jaar comfort biedt en mooi is verouderd)
= Niet geschikt voor de urgente vraag: om nu (bij huidige woningnood) ongedeelde stad te helpen realiseren
Waarom als je doel is >>> hoog boven over schieten?

Rationele nadelen: stad/comfort/kosten/duurzaamheid
Meer stedenbouwkundig volume is nodig voor gelijke capaciteit! (door BVO?GBO factor)
= Komplexer en duurder om te ontwikkelen, te bouwen, te onderhouden + te beheren
Ook qua publiek areaal
Ontwikkeling en financiering zijn complexer, minder flexibel en duren langer,+ zijn voor minder partijen toegankelijk.

=Duurder:
Vanwege typologie en techniek
GBO/BVO verhouding is tot 25%, 50% zelfs 100% ongunstiger (afhankelijk van hoogte en slankheid)>>
Gevel-vloer factor werkt kostenverhogend
Kost meer energie
Kost meer materiaal
= Minder duurzaam
Minder veilig (meer risico’s > meer techniek bij nodig)
Minder dak voor regen en zon opvang
Comfort woonomgeving:
Minder geschikt voor kinderen>> gezinnen > minder sociale diversiteit
Minder levendige stedelijkheid door minder publiek private uitwisseling.
Minder ogen op de straat > minder sociale veiligheid
Realiseert minder sociaal kapitaal (korte verhuiscycli) en cohesie
Levert meer druk op plint voor services (containers, trafo, expeditie, P-garage)> dode straatwand> zie Zuidas
Minder levendigheid op straat.
Meer windhinder > minder comfort in openbare ruimte
Comfort woning:
Kwaliteit buitenruimte?
>>>Korter levensduur (hoogbouw veroudert sneller)
Geef een vb van woontoren >60m die 60 jaar comfort biedt en mooi is verouderd!
= Niet geschikt voor de urgente vraag: om nu (bij huidige woningnood) ongedeelde stad te helpen realiseren
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