
BA
AR

SJ
ES

 B
ET

ER
 B

EN
UT

- H
oe

 12
 o

ud
e 

ge
bo

uw
en

 e
en

 o
pl

os
si

ng
 

ku
nn

en
 z

ijn
 v

oo
r 

he
t 

Ni
eu

we
 W

on
en

 



5. “High School” 6. “De Tulp” 

7. “Aslan Muziekcentrum” 9. “Ortelius School” 

11. “Casimir”  

8. “Broederhuis” 

4. “Admiraal” 

10. “Portuguese School” 12. “Coppelstockschool” 

1. “Bioscoop West End” 3. “St. Agnesschool” 2. “Chassékerk”

Van Rensselaerstraat 12-14 
Naam: voormalige Crijnssenschool
Bouwjaar: 1928
Monumentenstatus: Orde 2 
Eigenaar: Ymere 
Hergebruikt: staat leeg sinds januari 
2010
Huidige gebruikers: 
- Kinderdagverblijf Baboffel De Baarsjes
- Verschillende huurders / studio’s - 
ateliers

Postjeskade 200 
Naam: voormalige Arminiuskerk (Re-
monstrantse Broedergenootschap)
Bouwjaar: 1957 (architect: Sijmons, K.L. 
Dzn)
Monumenten status: geen
Eigenaar: Akros Amsterdam (voorheen 
Stichting Welzijn De Baarsjes)
Huidige gebruikers:  
- Buurthuis en Multifunctioneel Cen-
trum De Tulp & Buitenschoolse Opvang 
- restaurant Campagna 

Corantijnstraat 9 / Curacaostraat
Naam: voormalige VGLO school (voort-
gezet lager onderwijs)
Bouwjaar: circa 1923
Monumenten status: Orde 3
Eigenaar: Gemeente Amsterdam
Huidige gebruikers: 
- Aslan Muziekcentrum  

Orteliusstraat 28
Naam: voormalige Pieter Oosterlee-
school (Christelijk Lager Onderwijs)
Bouwjaar: 1931-1932 (architect Cornelis 
Kruyswijk)
Monumenten status: Orde 2
Eigenaar: Stichting Kolom voor Spe-
ciaal Onderwijs 
Huidige gebruikers: 
- De Kleine Prins (ZMOK school)

Marco Polostraat 191
Naam: Prof. Casimir School 
Bouwjaar: circa 1925
Monumentenstatus: Orde 2 
Eigenaar: Onderwijsstichting Esprit
Huidige gebruikers:    
- Camelot (antikraak) 
 

Chasséstraat 64 
Naam: Chassékerk
Bouwjaar: 1924-1925 (architect: K.P. 
Tholens)
Monumentenstatus: Orde 3 
Eigenaar: Ymere
Hergebruikt: staat sinds 2003 leeg

Postjesweg 124
Naam: voormalig Broederhuis
Bouwjaar: 1934 (architect: K.P. Tholens)
Monumenten status: geen 
Eigenaar: Stadgenoot
Hergebruikt: staat sinds najaar 2010 
leeg
Huidige gebruikers: 
- deels tijdelijk verhuur bedrijfsruimte

Jacob Wassenaar van Obdamstraat 13
Naam: voormalig St Agnesschool 
(hoort bij Chassékerk-complex)
Bouwjaar: 1924-5
Monumentenstatus: geen
Eigenaar: Ymere 
Hergebruikt: staat leeg

Baarsjesweg 224
Naam: De Admiraal
Bouwjaar: circa 1975 
Monumentenstatus: geen
Eigenaar: 
- Cocoon Vastgoed Management
Huidig gebruik:    
- bedrijfsverzamelgebouw

Krommertstraat/Cornelis Dirkszstraat 
(ingang Jan Evertsenstraat 18)
Naam: Bioscoop West End 
Bouwjaar: 1934 (architecten Gulden & 
Geldmaker)
Monumentstatus: geen
Eigenaar: onbekend
Huidig gebruik: Universele Kerk van 

Gods Rijk

Willem Schoutenstraat 1
Naam: Voormalige kleuterschool “Ver-
geet mij nietje” (School 52)
Bouwjaar: 1931
Monumentenstatus: Orde 3 
Eigenaar: Woonstichting De Key
Hergebruikt: n.v.t.
Huidige gebruikers: 
- Associacao Portuguesa de Amsterdao 
(Portugese school)

Pieter van der Doesstraat 15-17
Naam: voormalige Coppelstockschool 
(kleuter- en lager onderwijs)
Bouwjaar: 1924-5
Monumentenstatus: geen
Eigenaar: Ymere
Huidige gebruikers: 
- deels anti-kraak woningen / bedrijfs-
ruimte 

BAARSJES BETER BENUT
Opkomst van het Nieuwe Wonen

De Baarsjes 3.0 De geschiedenis van De Baarsjes als woonbuurt is al 
meer dan een eeuw oud. En dat voel je aan alles, want in de afgelopen 100 
jaar heeft De Baarsjes zich ontwikkeld tot een wijk van vele verhalen en 
wisselende aangezichten. Destijds hoorde het gebied bij buurgemeente 
Sloten die bouwgrond beschikbaar stelde aan de gegoede burgerij. Vele van 
hen ontvluchtten de stad omdat zij goedkoper konden bouwen en minder 
belasting hoefden te betalen dan in Amsterdam. Er werden luxe midden-
standswoningen gebouwd aan de Admiraal de Ruyterweg en de Hoofdweg. 
Om aan deze belastingvlucht een einde te maken, wilde Amsterdam de 
randgemeente annexeren om kapitaalkrachtige burgers te behouden voor 
de stad. Pas in 1921 kon het gebied bij Amsterdam worden ingelijfd, maar 
toen kwam de woningbouw ook echt op gang. Hart van de nieuwe stads-
uitbreiding werd “Plan West” bestaande uit 6.000 woningen in een gebied 
rond een nieuw stadsplein, het huidige Mercatorplein. Plan West kenmerkte 
zich door een goede verhouding tussen voorzieningen op de hoeken en 
bijzondere gebouwen met woningen in de achterliggende straten. Deze 
ingebouwde stedenbouwkundige kwaliteiten bieden potentie voor transfor-
matie en nieuwe impulsen. 

Authenticiteit  Oorzaak van de sterke ruimtelijke authenticiteit is de grote 
samenhang tussen stratenplan en architectuur, tussen de grote steden-
bouwkundige volumes en het gedetailleerde sierwerk van de gevelpartijen. 
Een dergelijke wisselwerking is niet meer te vinden in de hedendaagse 
stadsontwikkeling. 
De authenticiteit van De Baarsjes is ook af te lezen aan het aantal monu-
menten: 900 kent de wijk op dit moment en nog eens 600 staan op de 
lijst om genomineerd te worden. In verhouding tot andere delen uit de 
zogenaamde Gordel ’20-’40 is er weinig gesloopt in de Baarsjes. Samen 
met de grachtengordel en het Plan-Zuid behoort de Baarsjes dan ook tot de 
meest authentieke wijken van de stad.
De zojuist genoemde kwaliteiten geven de buurt unieke mogelijkheden voor 
een zeer aantrekkelijke stedelijke leefomgeving met een sterke identiteit. 
De Baarsjes kent een bijzondere bevolkingssamenstelling. Maar liefst 37% 
van de wijk is tussen de 20 en 35 jaar oud, het hoogste gemiddelde in 
de stad. Toch verhuizen ook veel mensen uit de buurt, met name hoger 
opgeleiden met jonge kinderen. Hun voornaamste reden om te verhuizen is 
dat de woningen te klein zijn. Ook kan de buurt niet beantwoorden aan de 
vraag naar koopwoningen.  

Oude gebouwen voor Nieuw Wonen  Net als de gemeente in het begin 
van de 20ste eeuw met de bouw van De Baarsjes de overloop naar de 
randgemeenten wilde aanpakken, kan De Baarsjes opnieuw uitgroeien tot 
een rolmodel voor Amsterdam voor intensiever en beter gebruik van de 
stad. De stadsvernieuwers uit de tweede helft van de jaren negentig wilden 
door sloop/nieuwbouw het eenzijdige woonmilieu in De Baarsjes wijzigen. 
Op onze beurt denken wij na over oplossingen om een grotere woningdif-
ferentiatie te bewerkstelligen. Ons onderzoek richt zich met name op een 
aantal bijzondere schoolgebouwen die geheel of gedeeltelijk leeg staan. 
Door de huidige onderbenutting beantwoorden deze locaties niet aan hun 
potentiële mogelijkheden.  

Shared Spaces  Wij stellen voor om de schoolgebouwen te transformeren 
naar ‘shared spaces’, panden met gemengde functies voor nieuwe bewo-
nersgroepen die in De Baarsjes nog geen plek kunnen vinden. Bijvoorbeeld 
nieuwe typen woon-werk lofts voor zzp-collectieven of long-stay hotels 
in combinatie met hogere kwaliteit van voorzieningen waarin creatie en 
consumptie worden samengevoegd. Shared Spaces activeert en faciliteert 
ambitieuze mensen om zelfstandig te zijn in hun werken en leven. De mo-
derne werkplek, de productive place zal steeds meer vermengd worden 
met het dagelijks leven. Door deze intensivering van gebruikers en functies 
bespoedigen we een grotere buurtgerichtheid. Mobiliteit van bewon-
ers wordt hiermee ingeruild voor een grotere sociale samenhang in alle 
aspecten van wonen, werken, leren en recreëren. 

Colofon: 
BURTON HAMFELT ARCHITECTUUR STEDEBOUW PROTOTYPES
i.s.m. NEW URBANITY (Jephta Dullaart)


