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Architect: 
Marcel Lok_Architect, Amsterdam
www.marcellok.nl

Projectteam: 
Marcel Lok, Sharon Sportel, Richard Proudley
Start ontwerp september 2015, oplevering november 2017

Programma:
12 koopappartementen (69-124 m2)
Gemeenschappelijk tuinhuis met collectieve tuin & parkeererf

BVO 1.688 m2 / BI 16.743 m3 / GO 1.272 m2

Initiatiefnemer:
Astrid van Koppen, Amsterdam

Opdrachtgever: 
Guido Verhagen, Building4you developments, Heerhugowaard

Aannemer: 
Van Den Hogen Bouwbedrijf, Volendam

Constructeur: 
De Ingenieursgroep, Amsterdam

Bouwfysisch adviseur: 
S&W consultancy, Vlissingen

Projectadres: 
Joop Niemanslaan 1-23, Diemen

Fotografie: 
Luuk Kramer, Amsterdam

Op het terrein van een voormalige biologische kwekerij van zorgorganisatie 
Cordaan in Diemen is een ‘woonhoeve’ met twaalf appartementen en een collectief 
tuinhuis gerealiseerd. De locatie ligt aan de rand van een nieuwe woonwijk dat 
wordt begrensd door een sportterrein, een spoorlijn, de Weespertrekvaart en het 
natuurgebied langs de oevers van de veenrivier de Diem.

Voor deze suburbane locatie is een langgerekt gebouwvolume ontworpen met 
twaalf koopappartementen op een collectief erf. Ontwerpuitgangspunt is geweest 
een volume te realiseren met een duidelijke verwantschap met een naastgelegen 
monumentale schuur. Om het idee van een agrarisch bouwwerk te benadrukken 
zijn twee kenmerkende ontwerpkeuzes gemaakt. De buitenruimtes van de 
woningen zijn op de koppen van het volume gelegd met een volledig beglaasde 
gevel en de kap is als een allesomhullende, meer gesloten ‘mantel’ over het volume 
heen gedrappeerd. Twee schoorstenen benadrukken het landelijke karakter van 
het bouwvolume. Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Verder bevindt zich op 
het erf een identiek gematerialiseerd bijgebouw met fietsenbergingen en een 
gemeenschappelijke tuinkamer, grenzend aan collectieve moes- en kruidentuin. 
Het erf is naar de openbaar weg toe afgezet met een rode beukenhaag. 

Er is ingezet op een nauwgezette bouwkundige uitwerking met een ambachtelijke 
en verfijnde detaillering. De gevels, de kap en de schoorstenen zijn uitgevoerd als 
één doorlopend geknikt omhulsel, bekleedt met Franse keramische leien in aardse 
tinten – een subtiele verwijzing naar de keramische attributen van de voormalige 
tuinderij. Het dakvlak is voorzien van verholen goten, de hemelwaterafvoeren zijn ín 
het gevelpakket opgenomen. De gevelvlakken zijn voorzien van aluminium ramen 
met op de verdiepingen naar buiten te openen draai/schuifvleugels. De kozijnen 
zijn gevat in plaatstalen kaders en zijn exact op leimaat in de gevelhuid gezet. 
Photovoltaïsche panelen zijn verzonken in het dakvlak ingelegd, waarmee het 
gebouw voldoet aan de eisen voor wat betreft energieprestaties. De uiteinden van 
het hoofdvolume zijn uitgevoerd in donker gepigmenteerde prefab betonnen frames 
waarin de balkons zijn opgenomen. De leien vouwen om de afgeschuinde betonnen 
kaders heen en markeren zo de archetypische gebouwcontour. De gevelopeningen 
naar de balkons bestaan uit gevelvullende aluminium schuifpuien. De uitkragende, 
licht afgeschuinde balkons zijn afgezet met een subtiel stripstalen hekwerk.
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rookmelder conform NEN 2555

T~

nv

gebouwentree

beton (IHWG)

lichte scheidingswand 70-100mm

kalkzandsteenwand CS12/CS36 (hoogbouw)

leidingschacht wanden 30min WBDBO
vloerdoorvoeren  60min. WBDBO

vloerafwerking tegelwerk

richting afschot minimaal 16mm/m

60

brandwerende constructie 30 min. cf opgave 
constructeur 

30
60

30

brandwerende constructie 60 min. cf opgave 
constructeur 

60

brandblusser / poederblusser 6 kg vlgs NEN 2559 
n.t.b. cf opgave adviseur

P 6

60
bi

RM

binnendeurkozijnen, dagmaat minimaal 850mm

woningentree

beton (prefab)

lichte woningscheidende wand (MS/HSB)
aan beide zijde voorzien van dubbele gipsplaten

V zelfregulerend ventilatierooster boven kozijn conform 
opgave adviseur

ALGEMEEN:

- Peilmaten zijn absolute maten ten opzichte van N.A.P. (800 -Peil), 
- In plattegronden betreft de peilmaat de bovenzijde van bouwkundige 
afwerkingen. Verder zie detaillering.
- Materialen en afwerkingen in het zicht toepassen conform door architect 
geaccordeerde bemonstering.
- Thermische eigenschappen van (samengestelde) elementen dienen 
te worden toegepast conform de Energie Prestatie-berekening van de 
bouwtechnisch adviseur.

BOUWKUNDIG:

- Maatvoering van gevels betreft dagmaat stalen kaders, voor maatvoering van 
overige elementen zie detaillering en kozijnstaat.  
- Ter plaatse van aansluiting of overgang in wand of vloer 
is de bouwkundig zichtbare afwerking gemaatvoerd. Verder zie detaillering.
- Gevelelementen welke volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak 
voldoen aan inbraakwerendheid klasse 2 volgens NEN5096.
- Zelfsluitende deuren, spreekinstallaties, signaalvoorzieningen en deuropeners 
conform bouwbesluit 2012.
- Vloerafscheidingen, borstweringen en balustrades verdiepingen bovenzijde 
op 1000+ vloerpeil
- Maatregelen ter verbetering van; geluidwering, luchtgeluidisolatie, 
contactgeluidisolatie, geluiddrukisolatie veroorzaakt door installaties 
alsmede en nagalmtijd conform NEN 5077.

CONSTRUCTIE:

- Op bouwkundige tekeningen zijn constructieve elementen ter indicatie 
weergegeven, voor constructieve elementen dienen de stukken van de 
constructeur aangehouden te worden.
- Vloerranden en wandeindes worden bepaald door bouwkundige 
randvoorwaarden en dienen zodoende gehanteerd te worden conform 
bouwkundige detaillering.
- De constructie dient te allen tijde binnen het vlak van de bouwkundige 
afwerking te blijven.

BRANDVEILIGHEID:

- Op bouwkundige tekeningen zijn brandveiligheidsaspecten ter indicatie 
weergegeven, voor brandveiligheidsaspecten dienen de stukken van de 
bouwtechnisch adviseur aangehouden te worden. 
- Onderdelen van het brandveiligheidsplan voldoen aan 
door de bouwtechnisch adviseur opgegeven normering.
- De hoofddraagconstructie van de appartementen dient 
minimaal 60 minuten weerstand tegen bezwijken te bezitten.
- De hoofddraagconstructie van de grondgebonden woningen dient 
minimaal 60 minuten weerstand tegen bezwijken te bezitten. 
- Noodstroomvoorziening en -verlichting uitvoeren volgens NEN1838.

1800+

1800+

Lichtpunt op wand op hoogte X.mmBewegend deel zelfsluitend

Bewegend deel zelfsluitend, WBD 60min

Bewegend deel, WBD 60 min, door 
ontruimingsinstallatie zelfsluitend aangestuurd.

Bouwkundige scheiding, WBDBO 30-min

Bouwkundige scheiding, WBDBO 60-min

D
B
L Aansluiting voor droge blusleiding

Sleutelkluis in gevelS

Noodverlichting

Vluchtwegaanduiding 
met zichtbaarheidseisen NEN-EN 1838

Lichtpunt op plafond

Armatuur merk X op wand op hoogte X.mm

Armatuur merk X op plafond

videofoon Videofoon/intercom

Schakelaar, stopcontact, aansluitpunt

BRANDVEILIGHEID INSTALLATIE ELECTRA INSTALLATIE LUCHT

Afvoerpunt WTW in plafond.

Toevoerpunt WTW in plafond.

~A

mv Standenschakelaar WTW

NUTS invoer NUTS-invoer ingericht op zakkende ondergrond
middels een flexibel leidingdeel. 350/750

Meterkast in woning voor electra, telefonie, CAI
vloerdoorvoeren appartementen 60min. WBDBO

Standleiding hwa (Ø75mm + isolatie 25mm) 

VWA

RGA/LTV Standleiding rga + ltv (2 x Ø80mm)

HWA

Standleiding riool (Ø110mm + isolatie 25mm)

INSTALLATIE WATER

Verdeler voor vloerverwarming.
Aantal groepen door installateur te berekenen.

buitenkraanWatertappunt in de gevel

V2

V3

V4

P1

P2

AFWERKINGEN ALGEMENE RUIMTES

betonvloer balkon/bordesplaat schoon beton

vloerfwerking algemene verkeersruimte tegelwerk

bestrating erf/parkeervakken gebakken klinkers

bestrating bordessen/stoepen

W1

W2

W3

W4

wandafwerking algemene ruimte sauswerk

wandafwerking loggia schoon beton

wandafwerking bergingen

wandafwerking met gezet 
en gepoedercoat metaal.

ALGEMEEN

30

60

Bewegend deel, WBD 60min

Bewegend deel, WBD 30 min

plafondafwerking algemene ruimte gipsplaat 
met (deels) akoustiche perforaties

V1

CV

dm850

CV-installatie (gesloten systeem)

WM Opstelplaats wasmachine, incl. electra, 
wateraansluiting+afvoer

keramische lei gevel- en 
dakbekeliding

entree bergingen/tuinhuis

plafondafwerking bergingen

zichtbeton (prefab donkergrijs gepigmenteerd)

maatvoering bovenkant afgewerkte vloer
ten opzichte van peil. 
peilmaat is vastgesteld op 800mm minus N.A.P.

Peil=0000+
isolatie

zwevende dekvloer

kalkzandsteenwand vellingblokken

084  UV 204

Noordgevel
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- Maatvoering van gevels betreft dagmaat stalen kaders, voor maatvoering van 
overige elementen zie detaillering en kozijnstaat.  
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is de bouwkundig zichtbare afwerking gemaatvoerd. Verder zie detaillering.
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- Zelfsluitende deuren, spreekinstallaties, signaalvoorzieningen en deuropeners 
conform bouwbesluit 2012.
- Vloerafscheidingen, borstweringen en balustrades verdiepingen bovenzijde 
op 1000+ vloerpeil
- Maatregelen ter verbetering van; geluidwering, luchtgeluidisolatie, 
contactgeluidisolatie, geluiddrukisolatie veroorzaakt door installaties 
alsmede en nagalmtijd conform NEN 5077.

CONSTRUCTIE:

- Op bouwkundige tekeningen zijn constructieve elementen ter indicatie 
weergegeven, voor constructieve elementen dienen de stukken van de 
constructeur aangehouden te worden.
- Vloerranden en wandeindes worden bepaald door bouwkundige 
randvoorwaarden en dienen zodoende gehanteerd te worden conform 
bouwkundige detaillering.
- De constructie dient te allen tijde binnen het vlak van de bouwkundige 
afwerking te blijven.
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- Op bouwkundige tekeningen zijn brandveiligheidsaspecten ter indicatie 
weergegeven, voor brandveiligheidsaspecten dienen de stukken van de 
bouwtechnisch adviseur aangehouden te worden. 
- Onderdelen van het brandveiligheidsplan voldoen aan 
door de bouwtechnisch adviseur opgegeven normering.
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