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INTRODUCTIE
De druk op de stad neemt toe: een steeds groter wordend aantal 
mensen wil wonen in Amsterdam. Microwoningen spelen in op deze 
tendens en bieden betaalbare woonruimte op een klein oppervlak. 
Wonen op 35 m2: welke implicaties heeft dit voor een stad als Amster-
dam? In oktober en november stond het fenomeen centraal bij Architec-
tuurcentrum Amsterdam. 

Min of meer
Met het ontwerplab ‘Min of Meer’ onderzocht Architectuurcentrum Amster-
dam tijdens drie sessies de potentie van microwoningen als nieuwe binnen-
stedelijke manier van wonen. Wat betekent deze woonvorm voor de steden-
bouwkundige ontwikkeling van Amsterdam? Hoe wordt de openbare ruimte 
vormgegeven? Voor wie bouwen we deze microwoningen? En wat betekent 
dit voor de leefbaarheid en diversiteit van de stad? In opdracht van woning-
coöperaties Ymere en De Key en ontwikkelaars AM en Synchroon zijn de 
mogelijkheden onderzocht voor deze opkomende internationale stedelijke 
trend in Amsterdam. 

Tiny house of microwoning?
De kleine woning is in opkomst in verschillende verschijningsvormen. Daarvan 
komen het ‘tiny house’ en de microwoning het vaakst voor. Het ‘tiny house’ is 
het spreekwoordelijke ‘hutje op de hei’ en komt vaak voort uit een levensvisie 
gericht op zelfredzaamheid, duurzaamheid en het ‘consuminderen’. De 
microwoning is een meer pragmatische oplossing, en draagt bij aan het be-
taalbaar houden van grootstedelijk leven: een kleine woning, maar op locaties 
zo dicht mogelijk bij het stadscentrum en vaak met gedeelde voorzieningen. 

1

Afbeelding 1 
Collectieve buitenruimte

Beeld: Synchroon
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Drie case studies
In drie ontwerplabs is het thema microwoningen onderzocht. Drie multidisci-
plinaire teams van onder andere architecten, kunstenaars en investeerders 
bogen zich een week lang over het vraagstuk microwoningen, waarbij werd 
gewerkt op het niveau van het appartement, het gebouw en de openbare 
ruimte. Ieder lab is daarbij verbonden aan een locatie in Amsterdam. De drie 
geselecteerde case studies vertegenwoordigen drie locatietypen: inbreiding, 
nieuwbouw en transformatie. Alledrie de locaties worden in de nabije toe-
komst (her-)ontwikkeld.

• Jan Evertsenstraat - inbreidingslocatie
• Sluisbuurt - nieuwbouwlocatie
• Marineterrein - transformatie

Dit document geeft inzicht in de experimenten, discussies, bevindingen en 
vragen die tijdens de labs naar voren zijn gekomen. 

JAN 

EVERTSENSTRAAT

SLUISBUURT

MARINETERREIN
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LAB 1:
JAN EVERTSEN
STRAAT
Gemeente Amsterdam wil de komende jaren het deel van de 
Jan Evertsenstraat tussen Mercatorplein en Sloterplas ontwikkelen tot 
een levendige stadsstraat. Het plan is om in dit gebied zo’n 2.200 
woningen, winkels en andere voorzieningen te realiseren, in combinatie 
met een herprofilering van de straat. Het multidisciplinaire team pro-
beerde een antwoord te geven op de vraag: “hoe kan een microwoning 
bijdragen aan de vorming van de Jan Evertsenstraat als vernieuwde 
Stadsstraat?” Thema’s die aan bod kwamen waren onder meer het 
afstand nemen van doelgroepdenken, het aanbieden van diversiteit en 
kwaliteit, en het benutten van de locatie.
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Lableider

Jarrik Ouburg 
Lableider, Docent en  
Oprichter / Architect  
Office Jarrik Ouburg

Deelnemers
 
Koos van Zanen  
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Gemeente Amsterdam
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Projectleider Greystar 
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Projectmanager  
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Projectleider / Docent UvA
 
James Beckett   
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Uri Gilad    
Architect / Oprichter Office 
Winhov

Camille Moreau  
Architect Office Winhov
 
Rienk Postuma  
Projectmanager  
Woonstichting De Key
 
Barbara Sluimers  
Architect / 
Conceptontwikkelaar Ymere

Yvonne Franquinet  
Directeur 
Architectuurcentrum 
Amsterdam
 
Maureen Schoonheyt  
Stagiair Ymere / 
Architectuurcentrum 
Amsterdam
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Schakellocatie
Het gebied aan de Jan Evertsenstraat tussen Mercatorplein en Sloterplas is 
een versnellingslocatie van Gemeente Amsterdam. Op deze plek wordt wo-
ningbouw gestimuleerd om de bevolkingsgroei van de stad te faciliteren. De 
locatie is op meerdere niveaus een schakel in de stad: het verbindt Oud-West 
en Nieuw-West, en loopt zowel binnen de ring als buiten de ring A10. Tijdens 
de kickoff gaf Mieketrien Kemps van Projectmanagementbureau Gemeente 
Amsterdam een inleiding op het gebied, en stelde ze de deelnemers van het 
lab de vraag: wat kunnen we op deze specifieke locatie bieden als we kiezen 
voor het bouwen van compactere woningen? 

MIEKETRIEN KEMPS     PROGRAMMA MANAGER GEMEENTE

Afbeelding 2 
Jan Evertsenstraat: 

situatie microwoningen 35 m2

Beeld: Gemeente Amsterdam
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Stadsstraat
Het team concludeerde dat de Jan Evertsenstraat geen straat is die geprezen 
wordt door haar stedenbouwkundige schoonheid, hoogwaardige architec-
tuur of haar bijzondere profilering, maar juist door de diversiteit in program-
matisch aanbod. De stadsstraat loopt ruim genomen van Dam tot Sloterplas. 
Langs de route toont de straat haar verschillende gezichten: van oude stad 
naar nieuwe stad, van kleine korrel naar grote korrel, van programmatische 
mix naar monofunctioneel gebied. 
Het gebied rondom de ring valt op, daar waar de oude stad en de nieuwe 
stad in elkaar overgaan. Het heeft geen eigen kenmerk. Er zijn echter enkele 
publieke voorzieningen te vinden zoals De School, het Ramadahotel en het 
nabijgelegen Sportplaza Mercator. 

Afbeelding 3 
De Stadsstraat van Dam tot Sloterplas

Beeld: Office Jarrik Ouburg

Afbeelding 4 
Focusgebied

Beeld: Office Jarrik Ouburg
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Het verbreden van de doelgroep
In het ontwerpproces richtte het team zich op drie ruimtelijke schaalniveaus; 
het appartement, het gebouw en de wijk. Daarnaast keek men ook naar de 
drie sociale schaalniveaus die hieraan zijn gekoppeld; de bewoner, de ge-
meenschap en de buurt. Bestaande studies naar microwoningen richten zich 
veelal op voor de hand liggende doelgroepen zoals de millenials-generatie of 
alleenstaanden. Het lab onderzocht echter hoe microwoningen ook aantrek-
kelijk kunnen worden ontworpen voor andere doelgroepen zoals zorgbehoe-
venden, statushouders of kleine gezinnen. Een belangrijk uitgangspunt van 
het lab was om een ‘stad in de stad’ te creëren: een maximale programmati-
sche mix; integraal, flexibel en divers aanbod; en diversiteit wat betreft wo-
ningtypes en -functies. Het lab wil inzetten op diversiteit: alles om het risico te 
voorkomen van een monofunctionele wijk die slechts werkt in een bepaalde 
tijd voor een enkele doelgroep.

Sociale nabijheid
Niet woningen maar wonen: aan het begin van de labweek spraken de deel-
nemers vooral over de mogelijke bewoners van de microwoningen. Hoe 
verhoud je je als individu ten opzichte van het collectief? Hierbij werd op een 
andere manier naar doelgroepen gekeken. In plaats van het indelen in ‘klas-
sieke’ doelgroepen als starters, gezinnen en senioren, dachten de deelne-
mers na over de manier waarop een individu zich kan verhouden tot het col-
lectief, op meerdere schaalniveaus. Het lab ontwikkelde een sociologisch 
model dat het ‘Wekker-Duyvendak-diagram’ werd gedoopt. Dit diagram 
bood houvast om de wensen van mogelijke bewoners in kaart te brengen. De 
microwoner is een persoon die zich in het diagram aan de kant van de fysieke 
nabijheid bevindt. Daarbinnen zijn echter verschillen in de sociale nabijheid 
die zo’n persoon wil ervaren. De ‘metropolitane bewoner’ die de nabijheid 
van voorzieningen en vermaak van de stad het belangrijkst vindt wil graag zo 
individueel mogelijk wonen en zo min mogelijk woonvoorzieningen delen. De 
‘community-zoeker’ daarentegen wil graag onderdeel zijn van een gemeen-
schap, ook op gebouwniveau, en is bereid om meer voorzieningen te delen. 

FYSIEKE NABIJHEID

FYSIEKE AFSTAND

SOCIALE 
AFSTAND

SOCIALE 
NABIJHEID

WOONKOMPAS    DIAGRAM WEKKER-DUIVENDAK

KLUIZENAAR

METROPOLITAAN
STUDENT

DORPSBEWONER

Afbeelding 5
Diagram Wekker-Duivendak
Beeld: Office Jarrik Ouburg
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Voorbeelden
Het lab ging op zoek naar historische voorbeelden die relevant zijn voor de 
opgave. Op wijkniveau biedt de bloemkoolwijk van de jaren zeventig een 
vroeg voorbeeld van sociale en fysieke nabijheid. Deze wijken zijn echter 
ontworpen voor een specifiek type bewoner waardoor het een minder duur-
zaam model is: wanneer sociologische en maatschappelijke trends verande-
ren kan de wijk niet meebewegen met deze ontwikkelingen. Een ander voor-
beeld van sociale en fysieke nabijheid op wijkniveau is Le Mehdi in 
Rotterdam. Op gebouwniveau wijst het lab de Weesperflat aan: maximale 
fysieke en sociale nabijheid, met een duidelijk onderscheid tussen privédo-
mein (appartement) en gemeenschappelijke ruimte (gang). Een voorbeeld uit 
Zwitserland is de Clusterwoning, die vijf kleine maar complete woningen 
combineert met een gedeelde huiskamer, grote keuken en een logeerkamer. 
Ook schonk het lab aandacht aan het huisvesten van meer dan twee bewo-
ners in microwoningen: is het mogelijk om gezinnen met twee kinderen te 
huisvesten op 40 m2? De deelnemers uitten hun bewondering voor de woning 
van Gerrit Rietveld, met individuele slaapvertrekken voor kinderen die zijn af 
te sluiten met een gordijn. De terugkeer van de bedstee zou ook nu een pas-
sende oplossing kunnen bieden. 

WIJK NIVEAU: BLOEMKOOLWIJK

PHYSIEKE NABIJHEID

PHYSIEKE AFSTAND

SOCIALE 
AFSTAND

SOCIALE 
NABIJHEID

GEBOUW NIVEAU: DUPLEX ARCHITECTEN HAUS A  (ZUERICH)

PHYSIEKE NABIJHEID

PHYSIEKE AFSTAND

SOCIALE 
AFSTAND

SOCIALE 
NABIJHEID

BLOEMKOOLWIJK WEESPERFLAT

CLUSTERWONING WONING RIETVELD

WONING NIVEAU: RIETVELD-RIETVELD HUIS

PHYSIEKE NABIJHEID

PHYSIEKE AFSTAND

SOCIALE 
AFSTAND

SOCIALE 
NABIJHEID

GEBOUW NIVEAU: WEESPERFLAT

PHYSIEKE NABIJHEID

PHYSIEKE AFSTAND

SOCIALE 
AFSTAND

SOCIALE 
NABIJHEID

Afbeelding 6
Voorbeelden sociale/

fysieke nabijheid 
Beeld: Office Jarrik Ouburg 
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Delen met de buurt
In een kleine woning moet slim worden nagedacht over de plattegrond en 
inrichting van de woning. Een ander belangrijk vraagstuk is echter hoe de 
gemeenschappelijke voorzieningen gedeeld kunnen worden. Wat heb je 
minimaal nodig in je woning om compact maar wel kwalitatief te kunnen 
wonen? Hierbij maakt het lab onderscheid tussen anoniem en collectief 
delen. Dit heeft invloed op de positionering van de faciliteiten in de wijk, plint 
of verdieping.
Welke voorzieningen bewoners willen delen beïnvloedt daarmee de vorm van 
het gebouw en de stadsstraat. Het lab keek daarom naar welke voorzienin-
gen gedeeld kunnen worden op buurtniveau en welke voorzieningen op ge-
bouwniveau. Op buurtniveau denken de deelnemers aan het delen van voor-
zieningen als een supermarkt en kapper; op gebouwniveau worden de 
wasserette en de daktuin voorgesteld.

Conclusie
Het ontwerpend onderzoek resulteerde in een stedenbouwkundig voorstel 
voor de stadsstraat met verschillende woontypologieën. In het ontwikkelen 
van microwoningen is het van belang om per persoon te kunnen bepalen wat 
je sociaal en fysiek deelt. Hierbij geldt: hoe meer je deelt, des te goedkoper 
het wonen wordt. Dit alles met aandacht voor hoogwaardige kwalitatieve 
voorzieningen op stads-, buurt- en gebouwniveau. Het belangrijkste advies 
van deze eerste casus is om ook de bestaande kwaliteiten van de locatie 
optimaal te benutten, zoals het Rembrandtpark, de speeltuin en Sportplaza 
Mercator. Dit zijn nu al herkenningspunten en ontmoetingsplekken voor de 
buurtbewoners. Door microwoningen toe te voegen kunnen deze faciliteiten 
beter benut worden en ontstaat er bovendien meer draagvlak voor andere 
voorzieningen die bijdragen aan de vorming van de stadsstraat. In essentie is 
het advies om te sturen naar de ontwikkeling van een wijk waar de focus ligt 
op kwaliteit in plaats van kwantiteit. 

NIEUWE PROFIEL SLUIT AAN OP HET BESTAANDE

Afbeelding 7
Maquette Jan Evertsenstraat

Beeld: Architectuurcentrum 
Amsterdam
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LAB 2: 
SLUISBUURT
De tweede labweek richtte zich op de Sluisbuurt. Halverwege deze 
labweek publiceerde Gemeente Amsterdam de plannen voor dit noord-
westelijke deel van Zeeburgereiland: 5500 woningen op een relatief 
klein deel van het eiland, dat middels een langzaamverkeersbrug wordt 
verbonden met het Oostelijk Havengebied. 
Het stadsbeeld is nieuw voor de stad: Amsterdam krijgt er vele nieuwe 
torens bij, tot wel 143 meter hoog. Sluisbuurt wordt daarmee een hoog-
stedelijke wijk met 250 woningen per hectare. Hoe zou er op deze loca-
tie in microwoningen gewoond kunnen worden? En kan daarmee 
worden voorzien in de grote vraag naar woningen? Het lab werkte de 
adviezen en bevindingen uit in een boekje van 6x6 cm: het formaat van 
een microwoning op schaal.

DEELNEMERS

Lableiders
Annette van Baren 
Architect DUS

Hans Vermeulen
Oprichter DUS

Deelnemers
Afaina de Jong
Architect / Oprichter 
AFARAI 
 
Michael Schaap
Documentairemaker / 
Producent
 
Kai van Hasselt
Mede-oprichter Noha /
Stedelijk Strateeg
 
Uda Visser
Architect / Mede-oprichter 
MeesVisser

Marijn Mees 
Architect / Mede-oprichter 
Mees Visser 
  
Marnix van Delft
Regiomanager  
Noord-Holland Synchroon  
 
Eva Hekkenberg 
Ontwikkelingsmanager AM 

Anneke Verhagen
Marktadviseur Ymere
 
Branimir Medic
Architect / Partner 
Architecten Cie.
 
Yvonne Franquinet
Directeur 
Architectuurcentrum 
Amsterdam 

Maureen Schoonheyt
Stagiair Ymere / 
Architectuurcentrum 
Amsterdam 
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Vancouver aan het IJ
Tijdens de kickoff van het lab presenteerde Mirjana Milanovic van Gemeente 
Amsterdam de plannen voor Sluisbuurt. De plannen voor deze versnellings-
locatie zijn geïnspireerd op de stad Vancouver: een leefbaar gebied met 
hoogbouw aan het water. 28 gebouwen hebben een hoogte die varieert tot 
143 meter hoogte. Elf daarvan variëren in hoogte van 30-40 meter, elf gebou-
wen van 40-80 meter, en zes torens hebben de uitzonderlijke hoogte varië-
rend tussen 80 en 143 meter. Ook de plint is hoger dan de gebruikelijke be-
bouwing in Amsterdam: 20 meter, en aan de hoofdstraat door het gebied 
heen, de ‘High Street’, zelfs 30 meter. Het lab onderzocht in een week welke 
rol microwoningen kunnen spelen in deze nieuwe, dichtbevolkte hoogbouw-
buurt.

Afbeelding 8
Impressie Sluisbuurt

Beeld: Gemeente Amsterdam
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Sociaal-maatschappelijke vraagstukken
Tijdens de labs werden zowel ontwerpvraagstukken besproken, als ook de 
sociale en maatschappelijke vraagstukken. Wat betreft vormgeving en locatie 
van mircowoningen werden mogelijke voorschriften geopperd. Hoe kleiner de 
woning, hoe meer recht op uitzicht en zonlicht? Hogere plafonds voor kleine-
re woningen? Ook probeerden de deelnemers antwoorden te vinden op 
bredere sociale- en maatschappelijke vraagstukken. Willen mensen op deze 
manier stedelijk wonen in de Sluisbuurt, een locatie relatief ver uit de binnen-
stad? Is het er ’s nachts ook levendig? Is een grid-structuur wel Amsterdams? 
En hoe maak je van de Sluisbuurt een inclusieve buurt? 

Afbeelding 9
Impressie ontwerplab Sluisbuurt

Beeld: Architectuurcentrum 
Amsterdam

9



Architectuurcentrum Amsterdam 14ONTWERPLAB MIN OF MEER MICROWONINGEN

Custom-made 
Extremen maken een stad. De deelnemers van het lab achtten het van belang 
om een buurt te creëren die inclusief is. Kunnen microwoningen ook ge-
bouwd worden voor gezinnen? Ja, volgens het lab, mits kinderen in zo’n 
XS-appartement hun eigen kamer hebben zodat zij zich goed kunnen ontwik-
kelen. De uitkomst is een appartement van 36 m2, waarbij de ouderlijke slaap-
kamer tevens de woonkamer is. Een goed interieurontwerp maakt dubbel 
gebruik van de ruimte mogelijk.

Compact shared 
Het thema delen kwam ook in dit lab uitgebreid aan bod. De deelnemers 
waren het eens dat microwoners voorzieningen zullen moeten delen. Dan 
wordt de vraag hoe dat delen precies vorm krijgt. Om de behoeftes aan 
voorzieningen in kaart te brengen, lieten het lab zich inspireren door de pira-
mide van Maslow. Kleine woonruimtes creëren meer behoefte aan hoogwaar-
dige publieke (speel-)ruimte. En, volgens het lab, persoonlijke dienstverlening. 
De huismeester, de pakketbezorger, de oppas en de hondenuitlaatservice zijn 
belangrijke en herkenbare personen die zorgen voor een sociale structuur in 
een gebouw. Verder vraagt microwonen om voorzieningen zoals een dak-
terras. Eén die niet is geprivatiseerd, maar gebruikt kan worden door alle 
bewoners van het gebouw. Ook het creëren van een adres is belangrijk. Door 
te zorgen voor een grootse of mooie entree deelt het hele gebouw in de luxe 
van het adres, hoe groot of klein de woning ook is. Met deze maatregelen 
ontstaat er een ‘genivelleerd’ gebouw waar het totale geluk van de bewoners 
maximaal is.

Delen: 
als het van 
iedereen is

is het ook 
van nie-
mand

the SUPER

3
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Gedeeld

40m2

€5.000,- / m2
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Afbeelding 10
Beelden uit het boekje
Beeld: DUS Architects  
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Dag en nacht 
Het is maar de vraag of de Sluisbuurt met 5.500 woningen zo stedelijk wordt 
dat het ’s nachts ook levendig is op straat. Het lab meent dat er weinig 
draagvlak is voor veel stedelijke voorzieningen. Een advies is daarom om te 
kiezen voor het realiseren van een unieke functie die in de binnenstad niet 
mogelijk is, maar de Sluisbuurt juist bij nacht aantrekkelijk maakt. Voorbeel-
den die de deelnemers noemden zijn onder meer een night market, een Sluis-
strand of een Sluispark.
Door naast wonen, goedkope werkruimtes te realiseren in de plint ontstaan 
kansen voor ondernemers die zich aan de buurt binden en ook ‘s avonds en 
‘s nachts bedrijvigheid creëren. Daarnaast ontstaat stedelijkheid door spon-
taniteit. Door ruimtes in het gebied open te laten kunnen spontane initiatieven 
ontstaan, zoals in Berlijn, waar op lege plekken in de stad bars en restaurants 
verschijnen.

Conclusie
De deelnemers van het lab zien veel kansen voor microwonen in de Sluis-
buurt. De grootste uitdaging is het creëren van de juiste randvoorwaarden 
voor het doen ontstaan van de bijpassende stedelijke levendigheid en inclusi-
viteit. Het delen van functies en voorzieningen is hierbij van belang, maar 
tevens de vormgeving en invulling van entree en plint. Bijzondere programma-
tische toevoegingen aan de buurt die uniek zijn voor Sluisbuurt kunnen hier 
ook aan bijdragen. 
Tot slot is het van belang om in ogenschouw te nemen dat bij microwoningen 
het ontwerp van het appartement, het gebouw en de openbare ruimte sterk 
met elkaar samenhangen. Hierbij is het belangrijk dat de nieuwbouw een 
structuur heeft met vaste kern en flexibele indelingsmogelijkheden. Daardoor 
is het gebouw toekomstbestendig omdat het kan worden aangepast aan 
veranderende wooneisen. 

Afbeelding 11
Dummy van boekje

Beeld: DUS Architects  
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LAB 3: 
MARINETERREIN
Het laatste lab richtte haar pijlen op het Marineterrein. Een lastige 
opgave: Bureau Marineterrein heeft al een veelvoud aan plannen voor 
het terrein ontvangen en gaf daarom de opdracht aan het lab om 
nadrukkelijk geen eindbeeld te creëren, en geen woonproject te ontwik-
kelen. Het lab benaderde het unieke gebied als vrijplaats voor steden-
bouwkundige experimenten en kwam zo tot verschillende scenario’s 
voor microwoningen.

DEELNEMERS

Lableiders
Casper Schuuring 
Architect/ Eigenaar
MONK Architecten

Deelnemers
Erik de Vries 
Architect/ Eigenaar  
WE Architecten

Winnie Terra
Voorzitter 
Huurdersvereniging 
Amsterdam

Anne Dessing
Architect/ Oprichter  
Studio Anne Dessing
 
Philomene van der Vliet 
Landschapsarchitect / 
Mede-oprichter BOOM 
Landscape

Yvonne Modderman
Architect 
Studio Modderman
 
Marcel Steeghs
Landschapsarchitect 
SVP Architectuur en 
Stedenbouw
 
Rienk Postuma
Projectmanager 
Woonstichting De Key
 
Barbara Sluimers
Architect / 
Conceptontwikkelaar 
Ymere

Yvonne Franquinet
Directeur 
Architectuurcentrum 
Amsterdam 

Maureen Schoonheyt
Stagiair Ymere / 
Architectuurcentrum 
Amsterdam



Architectuurcentrum Amsterdam 17ONTWERPLAB MIN OF MEER MICROWONINGEN

Het Marineterrein
Het historische marineterrein op Kattenburg, een eiland van ongeveer 14 
hectare aan het Oosterdok in Amsterdam, krijgt een nieuwe bestemming. De 
herontwikkeling door Rijksvastgoedbedrijf en Gemeente Amsterdam vindt 
plaats in opdracht van het ministerie van Defensie, dat het terrein tot 2018 
gefaseerd verlaat. Het gebied dat nu als ‘enclave’ in de stad afgesloten is, 
moet plaats maken voor een gevarieerd programma van woningbouw, werk 
en ‘leisure’. Voor het gebied is een programma van organische stedenbouw 
opgesteld, zonder eindbeeld. De gefaseerd vrijgekomen delen van het terrein 
zijn beschikbaar voor tijdelijke activiteiten. Op de vraag hoe deze unieke 
locatie in het hart van Amsterdam ontwikkeld en gebruikt moet worden circu-
leren al vele suggesties en plannen. 

Geleidelijke groei
Thijs Meijer, adjunct-directeur Bureau Marineterrein, verzorgde op maandag 
de aftrap van het lab. De geleidelijke groeistrategie voor het terrein heeft tot 
doel het in waarde te laten groeien. Daarbij gaat het om economische 
waarde, maar ook om andere maatschappelijke waarden, zoals bijvoorbeeld 
duurzaamheid. Ook presenteerde Tijn Hoyng. Geïnspireerd op Silicon Valley 
initieerde hij een woon-werkconcept in Amsterdam waar verschillende crea-
tieve zzp’ers en startups samen wonen en werken. Dit voorbeeld sprak tot de 
verbeelding van het lab, maar ook riep het vragen op: is dit ‘selecteren aan 
de poort’ werkelijk de juiste oplossing?

Afbeelding 12
Overzicht Marineterrein
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Van Marineterrein naar Experimenteerterrein
Het lab besloot binnen de context van de huidige transitie te blijven en mi-
crowoningen onderdeel te maken van het experiment en de organische groei 
die de Gemeente en Rijksvastgoedbedrijf voor ogen hebben. Ook greep men 
terug naar de historie van het gebied. Als oefenterrein van Defensie trainden 
vele militairen op deze plek. Vanuit dit gegeven is een concept ontwikkeld dat 
het Marineterrein beschouwt als een oefenterrein voor stedenbouwkundige 
experimenten. In de discussies en experimenten kwamen woningen voor 
verschillende typen gebruikers naar voren: het ‘tiny house’, de clusterwoning 
en de microwoning met gedeelde functies.

9 juni 2016
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Afbeelding 13
Gebiedsoverzicht Marineterrein

Beeld: Ymere
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Enclave
Verschillende stedenbouwkundige modellen passeerden de revue. Een van 
de experimenten was een voorstel voor een hedendaagse Domus, waarin 
woon-werkfuncties geordend zijn als een Romeinse stadswoning. Ook 
maakte het lab gebruik van de bestaande kenmerken van het terrein. Zo 
stelde het lab voor om de huidige muur rond het terrein te vervangen door 
microwoningen, waardoor het ommuurde enclavekarakter behouden blijft. 
Door voort te borduren op de kenmerkende elementen en waardes van het 
gebied, zoals de historische poort, wordt het karakter van het gebied als 
enclave in de stad versterkt. Op vrijdag presenteerde het lab het experiment 
rond organische groei met behulp van een gebiedsmaquette. In deze variant 
worden microwoningen toegevoegd aan het gebied als ondersteuning van de 
bestaande werkfuncties. Het lab stelde voor om bestaande structuren te 
transformeren door gebouwen/verdiepingen toe te voegen. Zo haakt de 
nieuwbouw letterlijk aan op de stedelijke structuur. 

niet in de openbare ruimte

....liever aan bestaande structuren

Daar gaat ie dan...de eerste micro-
woning.

een tiny-house

Afbeelding 14
Het lab & de Marineterrein-tafel

Beeld: MONK Architecten
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Conclusie
In het lab stond het belang van het experiment centraal. Een gebied zoals het 
Marineterrein is eigenlijk uniek: zonder vaststaande regels en bestemmings-
plan laat het volop ruimte voor allerhande experimenten en ideeën. De ver-
schillende experimenten maken het bovendien mogelijk om de potentie van 
microwonen geleidelijk te ontdekken. Een geslaagd experiment op het Mari-
neterrein zou vervolgens elders in het land structureel kunnen worden gereali-
seerd. Door mee te gaan in de gewenste geleidelijke ontwikkeling van het 
gebied tot innovatie-hotspot, kunnen de experimenten bijdragen aan de 
waardevermeerdering van het gebied.  Microwoningen zijn zo een middel om 
de groei van het gebied te stimuleren, in plaats van een opzichzelfstaand doel 
om enkel te voldoen aan de vraag naar woningen.

Afbeelding 15
Het lab & de Marineterrein-tafel

Beeld: MONK Architecten
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PANELGESPREK
De afsluitende bijeenkomst van de labs ging gepaard met een panelge-
sprek over microwoningen. Vertegenwoordigers van twee corporaties 
en twee ontwikkelaars deelden hun visie op de betekenis van deze 
ontwikkeling voor de vastgoed- en ontwerppraktijk. Hoe belangrijk is 
het om een community te creëren? En hoe zal de traditionele platte-
grond van een woning in de toekomst veranderen? Yvonne Franquinet 
(Architectuurcentrum Amsterdam) leidde het gesprek met Ronald 
Huikeshoven (AM), Karin Laglas (Ymere), Leon Bobbe (De Key) en 
Tobias Verhoeven (Synchroon) over de kansen en uitdagingen van 
microwoningen in Amsterdam. 

Voorwaarden
De panelleden hebben alle vier ervaring met het ontwikkelen van microwonin-
gen, al spreekt Verhoeven liever over de ‘XS Luxe woning’ en Laglas van de 
‘compacte woning’. Beide willen met deze nuance benadrukken dat een 
kleine woning niet moet worden opgevat als variant op de studentenwoning, 
maar als volwaardige oplossing die past bij verschillende leefstijlen. 
De projectreferenties van de vier partijen verschillen dan ook in aanpak: van 
‘urban living community’ tot renovatieproject. Zo renoveerde Ymere woon-
complex Het Breed, het Plan van Gool in Amsterdam Noord. Volgens Laglas 
een keurig voorbeeld van kleine woningen die desondanks profiteren van een 
gunstige plattegrond en volop lichtinval. De herontwikkeling van het GAK-ge-
bouw in Amsterdam Nieuw-West door AM bleek een succes: Huikeshoven 
spreekt van bewoners die elkaar kunnen ontmoeten in de gemeenschappelij-
ke ‘woonkamer’ op de begane grond en hele verdiepingen met een gezamen-
lijke What’s App-groep. 

“...een kleine woning moet niet worden 
opgevat als variant op de studenten-
woning, maar als volwaardige oplossing 
die past bij verschillende leefstijlen.”

Community
De community, zoals die in het GAK-gebouw is gevormd, stuit op wat com-
mentaar van Laglas. Wat als je als bewoner geen zin hebt in dat sociale con-
tact? Zij meent dat dit voor veel jonge mensen weinig problemen geeft, maar 
voor de oudere generatie ligt dat wellicht anders. Willen zij niet liever anoniem 
in plaats van collectief delen? Hierbij komt het diagram uit het lab rond de Jan 
Evertsenstraat weer aan het licht: niet alle bewoners die in dichte nabijheid 
van de stad willen wonen hebben behoefte aan sociale nabijheid. Verhoeven 
beaamt dit. Hij geeft het voorbeeld van een ouder koppel dat vanuit Drenthe 
verhuist naar Amsterdam: niet om de buren te leren kennen, maar om met z’n 
tweëen de stad ten volle te ervaren.
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Is het ‘selecteren aan de poort’ de oplossing? Bobbe heeft hier een positieve 
ervaring mee. In het project Startblok Riekerhaven van De Key wonen 300 
statushouders samen met 300 jongeren vanuit een zelfbeheer-/zelforganisa-
tie-filosofie. De Key selecteerde de bewoners op hun bereidheid tot partici-
patie middels een sollicitatieprocedure. Het panel merkt hierbij echter op dat 
selectieprocedures kunnen leiden tot een eenzijdige bewonersgroep die niet 
in lijn is met de diversiteit van een stad als Amsterdam. 

“Niet alle bewoners die in dichte 
nabijheid van de stad willen wonen 
hebben behoefte aan sociale nabijheid.”

Leefbaarheid en diversiteit
Eenzijdigheid is ook een issue wanneer het panel spreekt over gezinnen. Een 
microwoning lijkt niet te passen bij deze doelgroep, waardoor zij mogelijk de 
stad worden uitgedrukt. Verhoeven meent dat er te weinig aandacht is voor 
deze groep mensen. Laglas ziet dit probleem minder: de vraag naar woningen 
komt vanuit haar optiek met name van een- of tweepersoonshuishoudens en 
minder vanuit gezinnen. Wel is de leefbaarheid van wijken met microwoningen 
een aandachtspunt: Huikeshoven merkt op dat een groeiend aantal bewoners 
van grote invloed is op de openbare ruimte. Zo groeit met het aantal bewo-
ners ook het aantal fietsen en auto’s. Ook de leefbaarheid van de woningen 
zelf komt ter sprake. Verliezen we de woningwet uit het oog door steeds 
kleiner te bouwen? Bobbe denkt van niet: het aantal vierkante meters per 
persoon per woning is nog steeds groter dan in de tijd voor de Woningwet. 

De woning van de toekomst
De verschuiving naar kleine woningen heeft ook invloed op de indeling en 
programmering van de woning zelf. Tijdens de introductie van de avond 
introduceerde Maarten Hoorn van Platform 31 een project uit New York: een 
kleine woning zonder keuken. Zou het in Nederland ook zo’n vaart lopen? 
Verhoeven denkt van niet. Laglas beaamt dit, zeker kijkend naar gezinnen met 
een bescheiden inkomen. Zelf koken is daarbij van essentieel belang. 
En het verdwijnen van de woonkamer, zoals Liesbeth van der Pol voorspelt? 
In de praktijk merkt Huikeshoven deze verschuiving inderdaad op. De afne-
mende populariteit van de televisie en de toenemende aandacht voor koken 
en eten doet het sociale hart van het huis verschuiven van woonkamer naar 
(woon-)keuken. Bobbe is op zijn beurt blij verrast met de terugkomst van de 
hedendaagse bedstee, die op een slimme manier ruimte kan besparen. Door 

“De verschuiving naar kleine woningen 
heeft invloed op de indeling en 
programmering van de woning zelf.”
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de intelligente ontwerpoplossingen die hij ziet denkt hij dat de privacy hier 
niet bij in het geding komt. 

Regelgeving
Passende regelgeving is essentieel om enerzijds de ontwikkeling van mi-
crowoningen te faciliteren en anderzijds de leefbaarheid in de stad te behou-
den. De panelleden zijn in de praktijk enkele problemen tegengekomen. Zo 
spreekt Laglas over de regels omtrent rolstoeltoegankelijkheid van nieuw-
bouwwoningen. 
Microwoningen zijn eigenlijk te klein om ze allemaal te laten voldoen aan de 
voorschriften, waardoor het lastig is om het vereiste aantal van 80% toegan-
kelijke woningen te behalen. Huikeshoven liep tegen een onverwacht pro-
bleem aan tijdens het ontwikkelen van B’Mine, een woontoren waarin vrien-
den samen een woning kunnen delen. Het bleek niet mogelijk om twee aparte 
huurcontracten aan te bieden voor een enkele woning. In samenspraak met 
Gemeente Amsterdam werd dit opgelost.

“Passende regelgeving is essentieel om 
enerzijds de ontwikkeling van micro-
woningen te faciliteren en anderzijds de 
leefbaarheid in de stad te behouden.”

Afsluiting
Wat zijn de toekomstplannen van de ontwikkelaars en corporaties? Het lijkt 
erop dat de manier waarop we grootstedelijk wonen in de toekomst nog 
verder zal veranderen. Verhoeven ziet een concept voor zich waarbij bewo-
ners een abonnement op een appartement kunnen nemen – de ultieme flexibi-
liteit in wonen.
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CONCLUSIES & 
ADVIEZEN
Verspreid over de verschillende labs en in de afsluitende discussie zijn 
verschillende onderwerpen uitgediept. Sommige thema’s bleken een 
‘hot topic’ en kwamen terug in verschillende labs en de afsluitende 
bijeenkomst. Dit resulteert in enkele adviezen en aandachtspunten die 
in dit hoofdstuk zijn samengevat. 

DE BEWONER CENTRAAL 

Een nieuwe manier van doelgroepdenken
Door de eeuwen heen heeft men ontworpen voor duidelijk gedefinieerde 
doelgroepen. Maar iedere doelstelling en elk duidelijk ontwerp voor een 
bepaalde groep mensen sluit anderen uit. Wanneer het gaat over microwo-
ningen zijn enkele, voor de hand liggende doelgroepen aan te wijzen, zoals 
starters. Het is echter zinvol om breder te kijken. De verwachting is dat ver-
schillende typen bewoners gebruik gaan maken van een microwoning: van 
alleenstaande 65+er tot gescheiden man met parttime kinderen, en van gezin 
tot samenwonende vrienden. Hierbij is het zinvol om af te stappen van het 
traditionele doelgroepdenken, bijvoorbeeld op basis van leeftijd en gezinssa-
menstelling, en in plaats daarvan te kijken naar de verschillen in behoefte aan 
sociale nabijheid afstand met medebewoners.

Bewonersselectie
Potentiële bewoners laten solliciteren naar een woning, het ‘selecteren aan 
de poort’, is zowel vloek als zegen. Enerzijds is er een grote kans dat gelijkge-
stemden op deze manier een hechte community vormen. Ook lijkt onderzoek 
erop te wijzen dat een grote groep bewoners in de toekomst interesse zal 
hebben om te wonen in een dergelijke ‘thematische woongroep’. Anderzijds 
weerspiegelt het niet de diversiteit van de stad en vormt zich het risico dat 
het inclusieve karakter van een woongebouw of wijk uit het oog wordt verlo-
ren. In het creëren van communities, buurten en (woon-)groepen is het 
daarom van groot belang om een diverse bewonerssamenstelling na te 
streven.  

Doorstroming & diversiteit
Microwoningen zijn met name geschikt voor kleinere gezinssamenstellingen 
zoals alleenstaanden en stellen. Doorstroming is daarom een heikel punt. 
Wanneer de gezinssamenstelling verandert, bijvoorbeeld met de komst van 
kinderen, ligt een verhuizing voor de hand. Een flexibele, aanpasbare woning 
kan dergelijke veranderingen ondervangen. Ook is het van belang om buurten 
te creëren waarin een diversiteit aan woningen beschikbaar is, van klein tot 
groot. 
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DELEN

Anoniem of collectief delen
Een van de belangrijkste ontwerpparameters van een succesvolle microwo-
ning is de manier waarop het delen van faciliteiten is vormgegeven. Hoe meer 
bewoners delen, hoe goedkoper het gebouw. Kijkend naar de gewenste mate 
van sociale nabijheid met medebewoners kunnen voorzieningen anoniem, 
dan wel collectief worden gedeeld en dit heeft consequenties voor de positi-
onering van de functies in een gebouw. Functies kunnen per verdieping 
worden gedeeld met bijvoorbeeld 5-8 woningen. Deze vorm van collectief 
delen stuurt op interactie tussen bewoners en doet denken aan de clusterwo-
ning, die in Nederland nog niet echt is doorgebroken als woontypologie. 
Wanneer faciliteiten met een grotere groep woningen wordt gedeeld, bijvoor-
beeld twee of meer verdiepingen, wordt het delen anoniemer. Functies die in 
de plint worden gedeeld, met meer dan 15 appartementen of zelfs het hele 
gebouw, zijn het meest anoniem.

Gedeelde luxe 
De uitstraling van het wooncomplex als geheel is een belangrijke factor in de 
kwaliteit van de individuele woning, hoe klein of groot die ook is. Het gaat 
hierbij om het aanbieden van gedeelde luxe en het creëren van een ‘adres’. 
Manieren om dit te bewerkstelligen zijn bijvoorbeeld het toevoegen van een 
grootse entree of het kiezen voor een bijzonder architectonisch ontwerp. 
Gedeelde voorzieningen spelen hierin ook een belangrijke rol. Een beperkt 
woonoppervlak kan worden gecompenseerd door de toevoeging van aan-
trekkelijke en hoogwaardige collectieve functies die bij een standaard appar-
tement niet aanwezig zijn. 

Privacy
Het behoud van privacy is een groot goed. Op gebouwniveau gaat het daar-
bij om het al dan niet delen van faciliteiten; op woningniveau gaat het daarbij 
bijvoorbeeld om het aanbieden van aparte kamers voor kinderen. Slimme 
interieuroplossingen, zoals de moderne bedstee, zijn daarbij van groot 
belang.

Persoonlijke dienstverlening
Diensten en faciliteiten met een gezicht, zoals de fietsenmaker en de huis-
meester versterken het gevoel van veiligheid en saamhorigheid in een buurt. 
Dit kan op een hedendaagse manier worden ingevuld met diensten zoals de 
pakjesman.

KWALITATIEF ONTWERP

Veranderde woonwens 
Microwoningen spelen in op de veranderende woonwens van stedelingen. 
Bewoners hebben minder ruimte nodig voor bijvoorbeeld een boekenkast en 
parkeerruimte, en brengen minder tijd door in de woonkamer. Dit heeft gevol-
gen voor de manier waarop de microwoning kan worden ingedeeld. Ook 
toekomstige wensen en ontwikkelingen die invloed zullen hebben op het 
ruimtegebruik, zoals het ontbreken van een keuken, moeten in de gaten 
worden gehouden.

Recht op plafondhoogte, licht en uitzicht
De bewoner van een microwoning levert in op ruimte. Het opstellen van mini-
mum kwaliteitseisen kan een oplossing zijn om de kwaliteit van de woning te 
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waarborgen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een hogere plafondhoogte, 
extra lichtinval, of het recht op een mooi uitzicht. Het denken in m3 in plaats 
van m2 kan een omslag in denken bieden. Naarmate woningen kleiner 
worden is het bovendien belangrijk de gezondheid van bewoners in het oog 
te houden. Wat betekent het als mensen minder persoonlijke levensruimte 
hebben? Dit onderwerp zou moeten worden uitgediept.

Flexibiliteit & toekomstbestendigheid
Microwoningen die toekomstbestendig zijn gebouwd hebben de voorkeur. 
Een flexibele constructie met dragende gevel en vaste kern zorgt ervoor dat 
verdiepingen vrij indeelbaar zijn. Een verdieping kan daardoor een diversiteit 
aan woningtypen in zich opnemen en aangepast worden aan nieuwe trends 
en ontwikkelingen in woningbouw. 

BELEIDSMATIG

Ontwikkelprocedures
Bij nieuwe buurten is het van belang om zaken als parkeren, energie en ont-
sluiting op grotere schaal dan alleen gebouwniveau op te lossen. Het advies 
is om de kavels niet te veel over verschillende partijen te versnipperen en de 
gewenste diversiteit in beeldkwaliteit mee te nemen in de uitvraag. Het advies 
is om in de tenderfase geen restricties op te leggen maar juist het probleem-
de vraag of opgave voor te leggen aan het ontwerpteam van ontwikkelaar en 
ontwerper,en hen dit te laten oplossen en hen daarvoor te belonen.

Contractvormen
Ontwikkelaars spelen in op de groeiende vraag van de markt naar nieuwe 
woon- en samenlevingsvormen zoals bijvoorbeeld het Friends-concept. Het 
wordt gewaardeerd wanneer de Gemeente openstaat voor dialoog en flexibi-
liteit om deze nieuwe woonvormen mogelijk te maken voor huurders.

Openbare ruimte
Hoogwaardige openbare ruimte is van belang voor de kwaliteit van de buurt. 
Dit kan worden opgenomen in de ontwerpopgave vanuit de Gemeente. Door 
ontwikkelaars en architecten mee te laten denken kan een integraal ontwerp 
worden gerealiseerd waarbij gebouw, publieke ruimte en de wijk als geheel 
kunnen worden opgevat. 


