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Wonen, werken, leren, zorg & recreëren

Met de Uva zijn gesprekken gaande over het 
gedeeltelijk in gebruik houden van onderwijs-
functies op de benedenste verdiepingen. 
Ook verder kan StadOnderDak aan de 
huidige gebruikers ruimte blijven bieden met 
de bibliotheek, studentwoningen en ruimere 
woningen voor ‘professors in residence’. 
Het programma kan worden aangevuld 
met flexwerkplekken en laagdrempelige 
horecavoorzieningen om kleinschalig 
ondernemerschap te stimuleren. Zo kan er 
worden ingespeeld op de behoefte werken, 
zorg en vrije tijd flexibeler in te delen. 
Daarnaast wordt gedacht aan medische 
voorzieningen zoals fitness en fysiotherapie 
maar ook een huisartsenpost en trainings-
ruimtes voor EHBO cursussen.

“It takes a whole village to raise a child”. Wat 
is er mooier dan het creëren van zo’n dorp in 
een groot gebouw, een stad onder één dak, 
met de functies wonen, werken, zorg, re-    
creatie en (levenslang) leren. Een gebouw 
waarin verschillende leeftijden en inkomens- 
groepen op een sociale manier (samen)wonen 
en elkaars talenten delen.  StadOnderDak wil 
daarvoor het PC Hoofthuis een nieuw leven 
geven, als showcase voor duurzaam sociaal 
wonen en werken. 

In het centrum van Amsterdam staat de 
broodnodige sociale samenhang erg onder 
druk. Bewoners, veel ondernemers en politici 
ondervinden steeds meer hinder van het 
almaar toenemende toerisme. 

Vanuit de zorgen over deze ontwikkelingen 
en de kansen die het (gedeeltelijk) vertrek 
van de Universiteit van Amsterdam uit het 
PC Hoofthuis mogelijk biedt, hebben enkele 
omwonenden zich georganiseerd in de 
Coöperatieve Vereniging StadOnderDak. 
Onder begeleiding van een vrijwilligersteam 
van vastgoedprofessionals onderzoekt 
de vereniging momenteel de kansen 
voor herbestemming vanuit de behoeftes 
van Amsterdammers in de binnenstad 

Er is in het centrum veel vraag naar 
leeftijdsbestendige, betaalbare, zelfstandige 
woonruimte voor studenten, gezinnen én 
ouderen. Voor eenieder is daarbij sociale 
cohesie belangrijk: studenten hebben 
behoefte aan nabijheid tot hun universiteit, 
voorzieningen en uitgaansleven, bij gezinnen 
is er behoefte aan voldoende speelruimte, 
kinderopvang en onderwijs, en voor ouderen 
is het belangrijk om op hogere leeftijd in een 
vertrouwde sociale omgeving te kunnen 
blijven wonen. 

www.stadonderdak.amsterdam
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Vernieuwing met respect   

Het PC Hoofthuis is een opvallend gebouw 
in de straat: een groot grijs complex met 
een flink diverse gevel. Het wordt als een 
van de hoogtepunten van het Nederlandse 
structuralisme gezien. Door liefhebbers open 
en toegankelijk genoemd, door anderen 
aangeduid als een doolhof en ‘het lelijkste 
gebouw van de straat’.

In de geest van architect Theo Bosch streven 
wij ernaar een extravert gebouw te maken 
dat open staat voor  buurtbewoners en 
gebruikers. Een aangename inspirerende 
ontmoetingsruimte waar nieuwe ideeën 
uitgewisseld worden. Een ruimte waar 
buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, 
overleggen, samen leren of gewoon een 
spelletje doen.

Door een aantal behoedzame bouwkundige 
ingrepen zal de binding met de openbare 
ruimte versterkt worden. Meer gelijkvloerse 
toegangen en grotere dubbelhoge puien 
moeten het gebouw uitnodigener maken. 

Het souterrain en de eerste etage kunnen 
door incidentele insnijdingen in de vloeren 
vanuit de straat beleefbaar gemaakt worden 
en van meer daglicht worden voorzien. 
De benedenverdiepingen hebben enkele 
unieke ruimtes (zoals de bibliotheek en de 
collegezalen) die aanleiding bieden voor 
een bijzonder gebruik. Pas vanaf de derde 
verdieping zullen er daarom woningen 
worden gemaakt. 

De diepe insnijdingen in het gebouw zullen 
op de bovenverdiepingen op een aantal 
plaatsen grotendeels toegevoegd worden 
aan het bewoonbare oppervlak. De corridor 
kan dienst doen als ontsluiting van de 
woningen en heeft daarnaast een belangrijke 
sociale functie als binnenstraat. Op een 
drietal plaatsen zullen de insnijdingen het 
daglicht tot aan de corridor toe binnen blijven 
laten.  De plattegrondstudies wijzen uit dat 
het gebouw ondanks enkele beperkingen 
ruimte kan bieden aan een groot spectrum 
van bijzondere woningen. 
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Innovatief & duurzaam ontwikkelen

ook andere grootschalige gebouwen in de 
binnenste-den kunnen worden herontwikkeld. 
We verwachten daarom dat we ons concept 
verder kunnen uitrollen. Het PC Hoofthuis 
telt ca. 19.000 m² op een prachtlocatie in de 
binnenstad. Deze karakteristiek maakt dit 
project toonaangevend.

StadOnderDak vindt dat projectontwikkeling 
veel duurzamer dient te worden, en ook kán 
worden. Die duurzaamheid zien we terug in 
de details van de bouwkundige renovatie, in 
de installaties, maar bovenal in het simpele 
feit dat we het hergebruik van dit gebouw 
ondersteunen. 
De gemeente heeft door de benoeming van 
het gebouw tot gemeentelijk monument daar 
reeds een krachtige aanzet toe gegeven. De 
materialen die we, voor zover nodig, gaan 
inbrengen zullen in hun levenscyclus een zo 
klein mogelijke CO2-voetafdruk hebben en 
over tientallen jaren herbruikbaar zijn. 

Wij van StadOnderDak zien het allerbelang-
rijkste aspect van de duurzaamheid echter 
in het behouden van belangrijke en vitale 
Amsterdamse functies. Daarmee ondersteunt 
ons plan de duurzame ontwikkeling van de 
de maatschappelijke waarden van onze 
prachtige en zo leefbare stad.

De aanpak van StadOnderDak heeft als eerste 
focus het ondersteunen van de functies die 
thuis horen in de Amsterdamse binnenstad 
maar die door de toenemende economische 
waarde van het Amsterdamse vastgoed 
dreigen te verdwijnen of reeds verdwenen 
zijn. StadOnderDak wil dit ambitieuze doel 
bereiken is door op innovatieve wijze om 
te gaan met de vastgoedontwikkeling. 
Samen met buurtbewoners en veel andere 
Amsterdamse stakeholders maken we 
voorstellen voor de de UvA  als eigenaar van 
het pand om het PC Hoofthuis een volgend 
leven te geven met behoud van mogelijk-
heden voor studenten en staf van de UvA om 
het gedeeltelijk in gebruik te houden. 

Naast onze stakeholders en de gemeente 
is zeker ook de UvA gecharmeerd van 
deze gedachte. De UvA bezint zich thans in 
meerdere geledingen op de toekomst van het 
PC Hoofthuis. Dat met het StadOnderDak-
concept ook nog eens bezettingen zoals 
in het recente verleden kunnen worden 
vermeden is voor iedereen interessant.

Ons Ontwikkelteam, bestaande uit zeer 
ervaren vastgoeddeskundigen, heeft 
planconcepten en rekenmethoden ontwikkeld 
waarmee niet alleen het PC Hoofthuis maar 
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Bestuur

Gerk kazemIer
secretaris, interne zaken &, governance

alBertIen Pareau 
DumOnt

pers & publiciteit

WIll WeerkamP
financiën, ontwikkeling & architectuur

In het buurtkrant las ik over het P.C. 
Hoofthuis waar ik toen vlakbij woonde. 
De strekking: Het gebouw zou een 
nieuwe functie moeten krijgen, waarvan 
ook de buurtbewoners  kunnen 
profiteren. Het plan sprak mij enorm 
aan.  Samen met de andere leden 
van het bestuur hebben we draagvlak 
gezocht, informatie ingewonnen, 
een rechtspersoon gevormd en 
deskundigen gevraagd mee te helpen 
bij het concreet maken van het plan. In 
het dagelijks leven ben ik ondernemer 
van Holland Personal Tour Guide. 
Daarvoor ben ik 26 jaar als schoolleider 
en bovenschools manager in het 
basisonderwijs werkzaam geweest. 

De opgave om Amsterdamse maat-
schappelijke functies te faciliteren in het 
steeds duurder wordende centrum van 
Amsterdam intrigeert mij. Daarbij geeft 
het me voldoening draagvlak te creëren 
bij de Universiteit van Amsterdam, 
maatschappelijke- en politieke 
actoren, gebruikers en financiers om 
dit potentieel monumentale pand naar 
een nieuwe levensfase te helpen.
Binnen mijn architectenbureau (HM 
Architecten) heb ik meer dan 30 jaar 
ontwerpen gemaakt voor gebouwen om 
in te wonen, werken, zorgen en leren, 
met participatie door de gebruikers als 
insteek. Recent heb ik als ontwikkel-
adviseur en projectontwikkelaar 
woon- gebouwen gerealiseerd in heel 
Nederland (o.a. in het Amstelkwartier).

Mijn motivatie om dit project te initiëren: 
vanuit de bewoners een impuls geven 
aan het stadsleven, èchte levendigheid 
toevoegen aan de binnenstad en 
tegelijkertijd een bescheiden oplossing 
bieden voor de grote problemen van 
jonge en oudere binnenstadbewoners. 
Nieuw leven blazen in het PC Hoofthuis, 
dit monumentale gebouw opengooien 
voor velerlei nieuw gebruik.
Mijn ervaring bestaat o.a. het 
initiëren en opzetten een aantal grote 
projecten zoals de drie experimentele 
uitzendperiodes die vooraf gingen 
aan de lokale TV zender AT5 en de 
allereerste Nederlandse filmweken in 
St Petersburg, Rusland na de val van 
het communisme. Pionieren, vanuit 
het ‘niets’ iets opbouwen samen met 
andere mensen. Het mooiste wat er is!

lIDa Van tIlBurG
voorzitter,  communicatie

Lida van Tilburg is mede-oprichter van- 
en partner bij Beaumont Communicatie 
& Management BV (BCM). Veran-
dering in de omgeving is ons werkveld, 
communicatie ons vak. BCM is 
gespecialiseerd in communicatie bij: 
ruimtelijke (her)ontwikkeling, duurzame 
energie, wonen & zorg en mobiliteit en 
verkeer. BCM ondersteund overheden, 
ontwikkelaars, corporaties en andere 
partijen bij veranderingstrajecten,ver- 
groting van draagvlak van beleid of 
versterking van de marktpositie. Lida 
van Tilburg heeft daarnaast meer 
dan dertig jaar ervaring  in advies- 
en bestuursfuncties en als (interim)
manager in bedrijfsleven en non-
profit organisaties. Al even lang is zij 
bewoonster van de binnenstad van 
Amsterdam en voelt zich daarom bij 
het project bijzonder betrokken. 
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Ontwikkelteam

Wonen, zorg en pensioen verbinden, 
dat is het terrein waarop Jasper 
Klapwijk al een tijd lang actief is. Hij 
leidde recent de awarenesscampagne 
Doen & Later voor een consortium van 
banken, verzekeraars, corporaties en 
zorgorganisaties. Daarbij ontmoette hij 
veel mensen die samen aan de slag 
gaan in initiatieven en coöperaties 
om zichzelf en anderen een goede 
oude dag te bezorgen. Een van die 
initiatieven is Stad onder Dak; een mooi 
plan voor wonen en ontmoeting van 
mensen uit de buurt. Zulke initiatieven 
steunt Jasper als zelfstandig strateeg 
graag met raad en daad.

JasPer klaPWIJk 
adviseur zorgvastgoed

Als directeur PPS projecten bij 
Strukton is Rogier verantwoordelijk 
voor integrale contracten die uitgaan 
van de totale levenscyclus van 
ontwerp tot gebruik. Momenteel is hij 
verantwoordelijk voor de transformatie 
van de Knoopkazerne tot werkplek 
voor 1000 rijksambtenaren in Utrecht.
Onbezoldigd is hij verder gedelegeerd 
opdrachtgever voor de ontwikkeling van 
muziekgebouw Splendor. Daarnaast 
is hij bestuurslid in de stichting Het 
Vastgoed Initiatief en Kinetisch 
Noord, het kunstenaarscollectief 
op de NDSM werf. In het verleden 
was hij bij Red Concepts directeur  
ontwikkeling voor de Mediawharf  op 
het N.D.S.M. terrein in Amsterdam-
Noord, senior ontwikkelmanager bij 
OVG, regiodirecteur bij de BAM en 
projectdirecteur bij de HBG. 

rOGIer JOOsten 
projectdirecteur

meInt POOl 
adviseur sociale huisvesting

Voorzitter Beter Wonen  Beter Wonen 
is een woningcorporatie nieuwe stijl. 
Dat betekent samen met bewoners 
bouwen aan en onderhouden van een 
duurzame community. Het maakt niet 
uit of dit nu in een dorp of in de stad 
plaatsvindt. Stedelijke ontwikkeling 
is hiermee ondersteunend aan de 
behoeften van de wijk, de buurt, de 
economie en bijvoorbeeld de zorg. De 
bijdrage van de woningcorporatie gaat 
verder dan het behalen van financieel 
rendement. De maatschappelijke 
kosten-batenanalyse van een gebieds-
ontwikkeling moet positief zijn. Als 
sociaal ontwikkelaar en belegger 
in vastgoed is een actieve rol- en 
taakopvatting noodzakelijk. Een 
integrale ontwikkeling wordt zo meer 
dan de som van de traditionele delen.

JOHannes leOnHarDt 
adviseur ontwikkeling

Sinds 1992 werkt Johannes 
Leonhardt als projectmanager en 
projectontwikkelaar in het Vastgoed. 
De laatste tien jaar tot 2013 was dat 
aan grote projecten bij Breevast uit 
Amsterdam. Sindsdien werkt Johannes 
als zelfstandig projectontwikkelaar 
vanuit Leonhardt Projects.
Daarnaast heeft Johannes in 2013 
het initiatief genomen om samen met 
Will Weerkamp MVOntwikkelen op 
te richten. MVOntwikkelen richt zich 
op vastgoedprojecten met een grote 
invloed van de uiteindelijke gebruiker. 
Direct en duurzaam maatwerk 
voor de bewoner. Vandaar ook de 
naam Maatschappelijk Verantwoord 
Ontwikkelen. Het initiatief van STAD 
onder DAK sluit naadloos aan op 
deze kernwaarde van MVO met de 
bijbehorende werkwijze en ambitie.
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Ontwikkelteam

saBrIna Vermeer 
architect

Renoveren betekent voor Sabrina  
Vermeer-Sacchetti vooral het gebouw 
conserveren en tegelijkertijd vitaliseren 
met respect voor de historisch situatie. 
Haar principe is: ‘erfgoedbehoud 
door ontwikkeling’. Er wordt gezocht 
naar mogelijkheden om de gebouwen 
een  nieuw leven te geven zodat ons 
erfgoed zowel bewaard als toegankelijk 
blijft. Haar portfolio bevat restauratie 
en herbestemming van monumenten 
zoals de Renaissance Fort Fortezza da 
Basso in Florence Vermeer Sacchetti 
Design is gevestigd in Amsterdam en 
het is gespecialiseerd in renovaties 
en restauraties op verschillende 
schaalniveaus

YVOnne sCHuller
adviseur bouwfysica en brand

moBius consult constateert dat vaak 
bestaande gebouwen niet meer 
voldoen meer aan de kwaliteitseisen 
voor de huidige tijd. Het is altijd een 
uitdaging om een bestaand gebouw 
aan te passen aan de eisen van 
de tijd, veel aandacht te besteden 
aan het comfort en beleving van de 
gebruikers/bewoners en daarbij het 
goede van het gebouw  te behouden. 
Wij hebben ruime ervaring in de 
renovatie en restauratie van alle 
typen gebouwen en ambitieniveaus. 
Van de verbouwing voor een zeer 
beperkt budget van een oude school 
tot tijdelijke studentenhuisvesting, 
tot de volledige renovatie van een 
luxe villa naar passiefhuisniveau 
of de duurzame renovatie van een 
monumentaal pand van de Universiteit 
Utrecht of bij transformaties van 
monumentale boerderijen, kantoren of 
industriepanden. 

Gebouwen een tweede leven geven is 
een terugkerend thema in de portfolio 
van Dittmar Architecten. Zo werkt het 
bureau momenteel aan de vernieuwing 
van het eveneens structuralistische 
raadhuis van Hoofddorp en de 
transformatie van kantoorcomplexen 
tot woongebouwen in Haarlem en 
Weesp. Verder heeft het met een 
transformatieplan voor portieketageflats 
in Kanaleneiland de internationale 
Europan prijsvraag gewonnen. Naast 
de transformatie is Dittmar Architecten 
actief in woningbouw van diverse 
schaalniveaus. Het kantoor is gevestigd 
in Amsterdam bestaat op dit moment 
uit een team van 6 mensen. Het PC 
Hoofthuis wordt ontworpen samen met 
architecte Sabrina Vermeer.

Jan DIttmar
architect

Als particulier vastgoedbelegger 
en vastgoedondernemer is Peter 
Hagedoorn een drijvende kracht in 
complexe vastgoed vraagstukken. 
Hij houdt zich bezig met het initiëren, 
realiseren en in eigendom exploiteren 
van werkende vastgoedconcepten 
die leefomgevingen versterken. Als 
technisch ingenieur en bedrijfskundige 
zet hij daarbij zijn brede kennis 
en ervaring in. Door te makelen, 
schakelen en (her)programmeren van 
kennis, gebruikers en kunde, tracht hij 
tot een vernieuwende visie te komen 
met respect voor het bestaande. 
Daarnaast is hij als een van de 
kwartiermakers bij branchevereniging 
“Vastgoed Belang” betrokken bij het 
oprichten van een landelijke sectie 
voor middelgrote ondernemende 
particuliere beleggers, die actief zijn in 
de verstedelijkingsopgave en Agenda 
Stad.

Peter HaGeDOOrn 
adviseur beleggingen
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Ontwikkelteam

tOn De GrOOt
adviseur bouwkosten 

Oprichter van IGG Bouweconomie BV 
www.IGG.nl. Mijn werkzaamheden zijn 
hoofdzakelijk  gericht op het adviseren 
van opdrachtgevers bij financieel 
en economische vraagstukken. 
De klant zal vraagstukken binnen 
een bouwproject van financieel / 
economische aard op een innovatieve 
en visuele wijze beantwoord krijgen.
Daarbij willen wij binnen ons bureau 
de bestaande financieel economische 
denkstructuren innoveren en 
toegankelijker maken. We zijn bij veel 
spraakmakend projecten betrokken 
zowel bestaande als nieuwbouw. 
Zwaartepunt van onze werkzaamheden 
liggen in Nederland maar ook in het 
buitenland zijn we actief. Ik hoop ook 
voor dit project een positieve bijdrage te 
kunnen leveren, budgetoverschrijding 
is niet van deze tijd.

WIm Wassenaar
constructeur

Wim Wassenaar geboren in 1957 
en sinds 1980 als constructeur in 
dienst bij Constructiebureau Tentij. 
Sinds 2004 leid ik samen met mijn 
compagnon Eric van Vliet het bureau. 
Als algemeen directeur richt mij met 
name op de ontwerpfase van de 
nieuwbouwprojecten en de totale 
begeleiding van de grotere renovatie- 
en restauratieprojecten. Grote 
renovatie en herbestemmingsprojecten 
welke wij onlangs uitgevoerd hebben 
zijn:    
Herbestemming Liornehuis te Hoorn 
tot Wooncomplex Kaap Hoorn
Renovatie BG2 voor UvA, binnen-
gasthuisterrein Amsterdam, herbe-
stemming toren zorgcomplex Amandel-
bloesem te Wormerveer, renovatie 
vloer Bonifatiuskerk te Zaandam.
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Comité van aanbeveling

aDrI DuIVesteIJn 
senator 1e kamer

Adri Duivesteijn (PvdA) is al 45 jaar 
intensief betrokken bij de kwaliteit 
van woningen, architectuur, stedelijke 
ontwikkeling en ruimtelijke ordening, 
en de rol van de eindgebruiker 
daarbinnen.
Momenteel is Duivesteijn lid van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
Daarvoor was hij wethouder in 
de gemeente Almere om inhoud 
te geven aan de taak om 60.000 
nieuwe woningen te accommoderen 
en introduceerde  er op grote schaal 
zelfbouw. Eerder in zijn carrière was 
Duivesteijn lid van de Tweede Kamer, 
(de eerste) directeur van het Nationaal 
Architectuur-instituut in Rotterdam 
en wethouder in de gemeente Den 
Haag, waar hij verantwoordelijk 
was voor ruimtelijke ordening en 
stadsvernieuwing.

JaCques alleGrO
professor sociologie, 

grondlegger stadsdorpen
Prof. dr. Jacques Allegro was tot 1998 
algemeen directeur van het Nederlands 
Instituut voor Arbeidsomstandigheden 
en was als docent en onderzoeker 
verbonden aan de Universiteit van 
Leiden. Hij is nu adviseur lid van diverse 
commissies en raden van toezicht op 
het gebied van arbeid en gezondheid en 
momenteel actief lid van het dagelijks 
bestuur van ILCZorgvoorlater. Bekend 
werd hij vanaf 2009 als mede-oprichter 
van de Stadsdorpen in Amsterdam die 
zich ten doel stellen ouderen langer 
in hun vertrouwde leefomgeving te 
kunnen laten wonen. Inmiddels zijn 
er in Amsterdam en omgeving 22 
stadsdorpen actief. 

annemIeke rOOBeek
hoogleraar strategie & innovatie-

management, ondernemer en bestuurder
Prof. dr. Annemieke Roobeek was   een 
van de eerste bekleders van de leerstoel 
voor Grootstedelijke Vraagstukken 
aan de UVA. Op Nyenrode Business 
Universiteit is zij hoogleraar Strategie 
en Transformatiemanagement. 
In 2010 heeft zij REFILL opgericht, 
een netwerk van ondernemingen voor 
innovatieve, duurzame herbestem- 
mingen van gebouwen. 
Roobeek is verder oprichter  van 
MeetingMoreMinds, een netwerkorga-
nisatie voor strategische vernieuwing. 
Voorts is zij toezichthouder, adviseur 
en commissaris met meer dan 20 jaar 
ervaring in een breed scala aan (inter)
nationale bedrijven en organisaties. 
Momenteel is zij commissaris bij ABN 
AMRO, KLM en Abbott Healthcare 
Products.
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Comité van aanbeveling

Paul van Tongeren 
emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek

Paul van Tongeren (1950) was tot eind 
2015 hoogleraar wijsgerige ethiek aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen en 
is nog steeds actief als buitengewoon 
hoogleraar ethiek aan het Hoger 
Instituut voor Wijsbegeerte van de KU 
Leuven en associate researcher van 
de Universiteit van Pretoria. Naast 
zijn wetenschappelijke onderzoek en 
onderwijs, spreekt en publiceert hij over 
zaken van maatschappelijk belang.  Hij 
steunt het initiatief ‘StadOnderDak’, 
omdat hij denkt dat het heel belangrijk 
is dat gebouwen zoveel als mogelijk 
hergebruikt worden, dat vrijkomende 
gebouwen in steden zoveel mogelijk 
met en voor bewoners worden 
herbestemd, en dat investeren in 
sociale samenhang in de binnensteden 
van levensbelang is.

WalTHer PlooS van aMSTel
lector City Logistics 

Walther Ploos van Amstel is 
afgestudeerd als bedrijfseconoom aan 
de Katholieke Universiteit Brabant in 
Tilburg. Momenteel is hij lector City 
Logistics aan de Hogeschool van 
Amsterdam en verbonden aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. Voorheen 
was hij deeltijdhoogleraar logistiek aan 
de Nederlandse Defensie Academie.
Hij is meer dan 25 jaar werkzaam 
als adviseur op het gebied van 
logistiek, supply chain management 
en internationale distributie. Hij werkt 
hierbij ook samen met TNO Mobiliteit 
en Slimstock Professionals.
Daarnaast doceert hij aan diverse 
andere vooraanstaande universiteiten 
en is auteur van diverse boeken. 
Daarnaast is hij onder meer jury-
voorzitter van de Nederlandse Logi-
stiekprijs en commissaris bij meerdere 
bedrijven.

JaCqueline CraMer
adviseur, hoogleraar, ex-minister, 

bestuurder
Jacqueline Cramer is adviseur bij het 
Utrecht Sustainability Institute (USI), 
Universiteit Utrecht en directeur van 
Cramer Milieuadvies. Verder werkt ze 
als ambassadeur ‘Circulaire Economie’ 
voor de Economic Board Amsterdam. 
Tussen 2007– 2010 was zij Minister 
van VROM. 
Inmiddels is ze 40 jaar aktief op het  
milieuterrein binnen het bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties, de 
politiek en als deeltijdhoogleraar bij 4 
universiteiten. 
Nevenfuncties bekleedde ze als 
kroonlid van de SER, commissaris 
van grote bedrijven, lid van de Raad 
van Toezicht van universiteit UM en 
Hogeschool HAN en bestuursfuncties 
van maatschappelijke organisaties 
(zoals Milieudefensie en het WNF). 
Momenteel is zij betrokken bij verschil-
lenden bottom-up initiatieven om 
duurzaamheid in de praktijk te brengen, 
zoals ESC0 netwerk Nederland en de 
Plastic Soup Foundation. 
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aanbeveling van de Gemeente amsterdam
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Situatie 

Bijzonder gebouw in de binnenstad
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Situatie 

Bijzonder gebouw in de binnenstad
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Oorspronkelijke ontwerptekening

monument van het structuralisme
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karakteristieke plattegrondstructuur

Plattegrond 4e verdieping
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Uitzicht vanuit corridor Interieur corridor

kwaliteit licht- en uitzicht centrale corridor
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Benutten oppervlak aan de grachtzijde, belichten corridor vanuit spuistraat 

bestaand 

nieuw 
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Langsdoorsnede 

Bestaande bijzondere functies
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Huidige situatie

Insnijdingen gedeeltelijk toevoegen aan woonoppervlak

Meer openheid naar de straat, daglicht in souterrain toelaten 

Functies stapelen: voorzieningen / studeren / wonen 

Behoedzame ingrepen in de doorsnede
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Langsdoorsnede 

nieuwe functies
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stadOnderDak in doorsnede

wonen

studeren

winkelen, eten, 
drinken en
zorgen
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colofon

Contact bestuur
Will Weerkamp

T: 06-53 18 50 55

Contact ontwikkelteam
Rogier Joosten

T: 06 - 51 55 79 34

Ontwerp 
Dittmar Architecten

www.dittmar-architecten.nl
i.s.m.

Vermeer Sachetti Design
www.designsvs.com


