
Verre van doorsnee

De Drie Bouwmeesters
Strak vormgegeven en toch de uitstraling van een levendig dorp. Projectarchitect 

Arjen Zaal gebruikt graag die metafoor voor woongebouw De Drie Bouwmeesters 

in Amsterdam. “Het dorp leeft, daarboven wordt het abstracter en ontwaar je de 

grootsheid van een rotswand.” Levendigheid zit in zowel de vormgeving als het 

woongebruik. “We willen bewoners stimuleren om over het gebruik van hun  

woning na te denken.”

Projectarchitect Arjen Zaal
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>  Bijzondere indeling  

met riante leefruimte

Daarboven wordt het strakker, abstracter. “Net als het dorp 
waar het leven zich afspeelt met op de achtergrond de 
grootsheid van een rotswand.”

Luxe nieuwbouw
De Drie Bouwmeesters maakt deel uit van het grootste  
stedelijke vernieuwingsproject in Europa, namelijk de her-
ontwikkeling van de wijk Nieuw West in Amsterdam. In  
de komende acht jaar verschijnen hier duizenden nieuwe  
woningen in alle denkbare vormen. Ook in Geuzenveld, een 
wijk waar eentonige naoorlogse woningbouw plaatsmaakt  
voor frisse en luxe nieuwbouw. Stedenbouwkundig was 
vastgelegd dat op deze plek in de wijk drie gebouwen zouden 
komen te staan die onderling waren verbonden met een 
parkeergarage. 

Toch was het woongebouw er bijna niet gekomen. VenhoevenCS  
is al in 2000 met het ontwerp van De Drie Bouwmeesters 
begonnen als koopproject voor opdrachtgever Alliantie  
Ontwikkeling. De woningmarkt zakte echter in elkaar en  
de uitvoer werd gestaakt. Na twee jaar heeft Vesteda de  
ontwikkeling van het project De Drie Bouwmeesters over-
genomen, bedoeld voor de verhuur van luxe huurwoningen. 

Arjen Zaal, projectarchitect van VenhoevenCS, pakt een kunst-
boek en toont een illustratie van de 18de-eeuwse etser, 
tekenaar en architect Giovanni Battista Piranesi. Het is de 
beeltenis van een imaginaire stad. “Het lijkt net een stad 
in een stad.” De Italiaan was de inspiratiebron voor De Drie 
Bouwmeesters. “Als je het gebouw betreedt, kom je weer  
in een ander gebouw.” 

Sociale architectuur
Kaarsrechte lijnen, strakke vormgeving en 15 verschillende 
grijstinten kenmerken De Drie Bouwmeesters. Verrassend  
is de vergelijking die Zaal maakt met een mediterraan dorp. 

“Een dorp dat levendig is in woongebruik en vormgeving 
en dat organisch groeit. In de zijgevel zit bijvoorbeeld een 
raampje op een volstrekt onlogische plek. Het is natuurlijk 
opzettelijk zo ontworpen, maar het is net of iemand hiervoor 
persoonlijk heeft gekozen.” 

Hij noemt het sociale architectuur. “Gebouwen zijn bedoeld 
om ontmoetingen te laten plaatsvinden.” Vandaar dat zich op 
de onderste twee woonlagen deuren, trappen, balkons, tuin 
en een voor meer doeleinden bruikbaar parkeerdek bevinden.  

Tekst: Connie Wiering  Beeld: Hugo Bes, Philip Driessen, Arjen Zaal

Een imaginaire stad van  

Giovanni Battista Piranesi  

Uit: 'Piranesi' van Dr. Luigi Ficacci
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Eveline van Dijk en Luuk Jansen, bewoners  
eengezinswoning. Eveline: 
“We hadden meteen iets met deze woning vanwege de veelzijdig-

heid. Je kunt met de indeling van het woonoppervlak alle kanten 

uit. De gigantisch hoge tuinkamer is prachtig als eetkamer en met 

de eerste etage als woonkamer hebben we heerlijk veel leefruimte. 

Onze keuken komt uit op het parkeerdek. Ik denk dat we in de 

zomer vaak onze deuren gaan openzetten. Aan de straatkant heb-

ben we nog een balkon, ook daar zit je erg goed. Wat ik hier zo 

prettig vind, is dat je het gevoel van samen hebt en tegelijkertijd 

geen last hebt van wat zich buiten het woongebouw afspeelt.  

Het idee van een stad in een stad spreekt me wel aan.”

Vincent van der Endt, bewoner appartement:
“Waar we bij De Drie Bouwmeesters helemaal voor vielen, was  

de gigantische leefruimte in ons appartement, de riante keuken, 

badkamer en loggia. Alles is royaal en tot in de puntjes goed  

afgewerkt. Eind 2006 konden we intrekken. De oplevering was 

diverse malen uitgesteld en toen we een definitieve datum kregen, 

hebben we de huur van onze vorige woning opgezegd. Toen er toch 

nog bouwvertraging was, heeft Vesteda voor tijdelijke woonruimte 

gezorgd. Dat was perfect geregeld; eenmaal in onze nieuwe 

woning waren we al snel vergeten wat er daarvoor was gebeurd. 

Onze woonervaring is boven verwachting; het is een heerlijke 

woning. En straks kunnen we genieten van de afgeschermde  

binnentuin. Ik zie al helemaal voor me dat er hier in de zomer af  

en toe een barbecue wordt georganiseerd voor alle bewoners.”

Onveranderd ontwerp
De Drie Bouwmeesters telt �9 appartementen, 17 maison-
nettes, 21 eengezinswoningen en 16 drive-in woningen. 
“Het aantal woningtypen en de indeling van de woningen is 
vrijwel onveranderd gebleven ten opzichte van het oorspron-
kelijke ontwerp. Wel heeft Vesteda extra geïnvesteerd in een 
hoogwaardige afwerking van de keukens en badkamers.” 
Binnen een maand na oplevering waren alle appartementen 
aan de straatzijde verhuurd. En inmiddels is vijfenzeventig 
procent van alle woningen verhuurd. Al tijdens de kijkdagen 
bleek hoeveel enthousiasme De Drie Bouwmeesters opwekte. 
Bezoekers vonden de woningen zeer licht en waren zeer te 
spreken over de diversiteit aan types, de bijzondere indeling 
van de woningen en de luxe afwerking. 

Verre van doorsnee
Bijzonder origineel zijn de verschillende woonplattegron-
den van de appartementen. “Onze eerste gedachte was dat 
appartementen normaliter nutteloze gangen hebben. Daar 
hebben we bruikbare ruimten van gemaakt met daglicht. We 
noemen ze feestruimten.” De ruimte is gekoppeld aan keuken 
en serre. Door dit ontwerp werden zo veel vierkante meters 
gecreëerd dat zowel de woonkamer als de twee slaapkamers 
riant zijn uitgevallen. In een andere variant is er sprake van 
een klein portaal waarbij de extra ruimte is toegevoegd aan 
de woonkamer. Ook de eengezinswoningen zijn verre van 
doorsnee en toch functioneel. De woning heeft beneden in 
het souterrain een eigen garagebox. Op de begane grond 
bevinden zich de keuken en een tuinkamer van anderhalve 
verdieping hoog met extra veel licht. De eerste verdieping 
vormt de woonlaag en een tweede huisvest de slaapkamers 
en een badkamer. 

Buitenleven
Veel van de woningen hebben verschillende buitenruimten, 
voor privé-gebruik of gezamenlijke doeleinden. Komende 
zomer wordt hier een prachtige binnentuin in Aziatische stijl 
aangelegd, waartoe alle bewoners toegang hebben. Daar-
naast biedt het parkeerdek een zee aan ruimte om buiten 
te leven. De extra brede, glazen keukendeuren komen op dit 
middendek uit. Wanneer de deuren openstaan, vormen ze 
een terrasafscheiding. Op warme dagen oogt het parkeerdek 
hierdoor als een woonhof, waar iedereen zijn eigen plekje 
heeft. “We willen bewoners stimuleren om op een andere 
manier over wonen en het gebruik van hun woning na te  
denken. De bijzondere, grote ruimtes en de functionaliteit 
van de keukendeuren bieden die mogelijkheid.” <
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