
‘N
ogal beroerd.” Zo
omschrijft architect
Mark Graafland van
het Haagse Bureau
Kroner zijn eerste

bezoek aan wat destijds één van de
oudste bedrijfsterreinen van de stad
was: de strook tussen de Kostverlo-
renvaart en de Gilles van Leden-
berchstraat. Dit was tot vijf jaar gele-
den een nogal verrommeld terrein
metprefabloodsenuit de jarenzeven-
tig, die de stad en het water van el-
kaar afsneden.
Graafland: “Alleen de monumenta-

le hal waarin boekbinderij Stokkink
was gevestigd, was van bijzondere
waarde. De papierpersen waren nog
in bedrijf, maar het gebouw uit 1906
was behoorlijk versleten. De vloeren
waren slecht en de bijzondere padde-
stoelvormige kolommenzagen er niet
goed uit.”
De Kostverlorenvaart was een eeuw

geleden nog een belangrijke econo-
mische ader ,maar de noodzaak voor
de boekbinderij om aan het water te
zitten is in de loop der tijd, vanwege
de toename van het vervoer over de
weg,minder groot geworden.
Graafland was niet de eerste archi-

tect die in opdracht van de ontwikke-
laars PFC2 en De Key de vernieu-
wingslocatie had bekeken, maar in
tegenstelling tot bureaus die liever
met niets beginnen, zag Graafland
juist een uitdaging in het terrein.
“Binnenstedelijke projecten zijn

vaak ingewikkeld, omdat je met erg
veel zaken rekening moet houden,
maar dat leidt altijd tot creatieve op-
lossingen, juist omdat je het met die

bestaande situatiemoet doen.”
Het woningbouwproject is nog voor

de crisis bedacht, maar is twee jaar
geledenopgeleverd, toendegevolgen
vandeeconomischeneergang inmid-
dels voelbaar waren. Toch bleken er
nog zo veel belangstellenden te zijn
voor de soms pittig geprijsde wonin-
gen dat er tijdens de verkoop lange
rijen voor de deur stonden.
Graafland: “Uiteindelijk is het een

voor ons bijzonder project geworden.
Hoewel we aan het einde van de rit
minder woningen hebben gereali-
seerd, zijn die wel van een hogere

kwaliteit dan eerder de bedoeling
was. Voor de ontwikkelaar was dat
acceptabel, omdat minder woningen
ook voldoende zouden opbrengen.”
Hierbij speelde behoud van de mo-
lenbiotoop van De Otter, uit 1631, een
rol, waardoor de bebouwing niet ex-
treemde hoogte in is gegaan.
Alle zeventig woningen, die in op-

pervlakte variëren van vijftig tot hon-
derdvijftig vierkante meter, zijn bin-
nen korte tijd verkocht – er zijn hele-
maal geenhuurwoningen inhet com-
plex te vinden – aan verschillende
doelgroepen zoals gezinnen, jonge
stelletjes en vrijgezellen.
Het gaat om 32 appartementen, zes-

tien studio’s, vier bedrijfsruimten en

negen woon-werklocaties, die aan
een nieuw plein liggen, waardoor het
water van de Kostverlorenvaart ook
voor bewoners uit de buurt bereik-
baar is geworden. Op het plein liggen
boomstammen als speeltoestellen,
als verwijzing naar houtzaagmolen
De Otter. Alleen de bedrijfsruimtes
wachten na twee jaar nog op een ko-
per.
De oude binderij die, uit historische

en duurzame overwegingen, behou-
den is gebleven en waar een parkeer-
garage enwoningen in zijn gebouwd,
loopt vloeiend over in de aangren-

zende nieuwbouw. Toch doet het ge-
hele complex nergens massaal aan.
Graafland: “Dat is ook de bedoeling
geweest.Wewilden het diverse beeld
met verschillende gebouwen, die dit
deel van de stad zo kenmerkt, behou-
den.”
Het industriële karakter van het

complex aan de Kostverlorenvaart
blijkt onder andere uit de flauwe
puntdaken van de nieuwbouw, waar
de zogeheten bootwoningen in zijn
gemaakt. Bovendien verspringen de
woningblokken ook nog, waardoor
het gevarieerde beeld subtiel wordt
benadrukt.
De bootwoningen zijn een unicum

in Amsterdam. Graafland: “Eén van

mijnmedewerkers heeft het bedacht.
Omdatwedeparkeergarage indekel-
der en op de begane grond van de
Binderij hadden voorzien, waardoor
voor de hele buurt de parkeerdruk
beperkt kon worden, hielden we aan
de randvandekavel loze ruimte over.
Toen ontstond het idee om de grond
daar weg te graven waardoor een
soort carpoorten voor boten onder de
woningen konden ontstaan, die di-
rect aan de Kostverlorenvaart gren-
zen. Zoiets bedenk je niet, dat is het
resultaat van de bestaande situatie
die je probeert zo goed en efficiënt
mogelijk te benutten.”
Tot verbazing van Graafland gaf de

dienst binnenwaterbeheer toestem-
ming voor de overdekte botenstallin-
gen, ondanks het drukke verkeer op
deze scheepvaartroute.
De tien woningen hebben door de

ruimte voor een boot onder de woon-
kamer en de benodigde aansluiting
op het gemeenschappelijke binnen-
terrein een splitlevelindeling gekre-
gen. Het licht, de hoge plafonds en
het uitzicht op het water maken dat
het bijzondere woningen zijn gewor-
den, die overigenswel een flinke duit
hebben gekost.
Liefst negen ton moesten de bewo-

ners daarvoor neertellen, maar dan
heb je wel een overdekte plek voor de
boot, een woning van 150 vierkante
meter tegen het centrum en twee
overdekte parkeerplaatsen voor de
deur. En voldoende buitenruimte.
Met een balkon aan de waterzijde,
een terras op de derde verdieping en
aan het gemeenschappelijke binnen-
terrein.

‘Binnenstedelijke projecten zijn
vaak ingewikkeld, omdat jemet erg
veel zaken rekeningmoet houden’

Bij een deel van de huizen in De Binderij kun je zo vanuit je huis in je boot stappen

Vaarwater en
eigen boot
binnen bereik
Enigszins verscholen, in Amsterdam-West,
pal naast houtzaagmolen De Otter, ligt het
woningbouwcomplex de Binderij. Eenmooi
voorbeeld van stedelijke vernieuwingmet
historisch besef.
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omeen tochtje over de Kostverlorenvaart temaken.

Ronald Hooft
ismet vakantie

Rogier Roord enRemcoVolkers
woonden samen op 45 vierkante

meter op de Bilderdijkkade. “Wewil-
den een groterewoning,maar Rogier
wilde de stad uit en ikwilde juist blij-
ven. En toenwees een vriendin ons
opDeBinderij. Ze zei: ‘Ze gaan daar
woningenmakenwaar je je boot on-
der kunt leggen’. Toenwas de keuze
snel gemaakt,” zegt Volkers, die sa-
menmet Roord een interieurbouw-
bedrijf heeft.
Roord: “Dit soortwoningen is

uniek. Vanavond krijgenwe eters.
Als het dan lekkerweer is, kunnen
wenog even besluiten koffie op de

boot te drinken en een stukje te va-
ren. De drempel is veel lager dan dat
je eerstmoet fietsen naar de boot. En
na een feestje op de boot kun je net
zo gemakkelijk besluiten de lege fles-
sen en glazen de volgende ochtend
pas op te ruimen.”
Hun volledig opgeknapte zeven

meter lange sloep dobbert achter het
ijzeren rolgordijn en ligt aan een klei-
ne steiger. Het roept associaties op
metMiami Vice of James Bond, alsof
zo een achtervolging over hetwater
kan beginnen. “Maarwe varen
meestal juist heel rustig. En het liefst
gaanwe een stukje de stad uit.”

Restaurateur RuudReijnders
woont in een negentig vierkante

meter groot appartement in de voor-
malige binderij. De indeling is sim-
pel,maar ruimbemeten. Aan de bre-
de gang grenzen slaapkamer, badka-
mer enwc. De gang eindigt in een
ruime kamerwaar hij een strak, zil-
verkleurig keukenblok heeft ge-
plaatst. “Ik zocht eenwoningwaar ik
alles zelf zou kunnen doen. Dezewo-
ning is ideaal; is groot genoeg voor
mij alleen en hetwater is natuurlijk
bijzonder. De staandemastenroute
voert hierlangs. ’s Avonds laat zie je
de lampjes in demast langstrekken
en overdag komt het ene na het an-

dere binnenvaartschip voorbij, daar
zitten heel grote bij.”
“De ramen aandewaterkant kan ik

helemaal open slaanwaardoor je
goed vanhet uitzicht kunt genieten.
Het is jammer dat ik aan die kant
geen balkonheb,maar ik zit ook
graag ophet binnenterrein,waar je
in deze tijd tot zes uur ’s avonds zon
hebt en een praatjemet de buren
kuntmaken.”
“Ik ben er niet dagelijksmee bezig

dat dit een vernieuwdoudpand is,
maar de karakteristieke kolommen
vind ikmooi, hoewel het soms ook
lastig is als je jewoningwilt inrich-
ten.”

Rogier Roord en Remco Volkers

Ruud Reijnders




