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De Zeeheld, Barentszstraat Amsterdam
Door de slechte bouwkundige staat 
van de oude panden aan de Ba-
rentszstraat 81 t/m 137 was  beslo-
ten om deze panden te slopen en te 
vervangen door nieuwbouw. De be-
staande rij panden, Barentszstraat 
81 t/m 137, bestond uit 4 smalle 
woningen met bijzondere kappen 
die samen een cluster vormden, een 
breder en wat hoger pand qua goot-
lijst en kap en twee symmetrisch op-
gebouwde panden met risalieten. De 
gootlijsten, dakkapellen, kozijnen en 
hoofdzakelijk winkels op de begane 
grond bepalen het karakter en de 
eenheid in de straatwand vanaf Ba-
rentszstraat nr. 81 t/m 339.

De Zeeheldenbuurt is van het stads-
deel Westerpark een ‘buitengebied’, 
dat ten oosten van het Westerkanaal, 
ten zuiden van de oude Houthaven 
in het IJ en ten noorden van de Zout-
keetsgracht ligt. De Zeeheldenbuurt 
is samengesteld uit verschillende 
karakters. Dit ontwerp sluit aan op 
het karakter van de doorlopende Ba-
rentszstraat. Er is een grote variatie 
in woninggroottes en plattegronden. 
Tevens is in de buurt een tekort aan 
woningen die geschikt zijn voor rol-
stoelgebruikers. Door nieuwbouw 
wordt die mogelijkheid gecreëerd. 
De nieuwbouw heeft eenzelfde 
driedeling in de hoofdopzet als de 
bestaande panden. Hoewel het om 
nieuwbouw gaat, staat het beeld van 
de bestaande gevels centraal. De aan-
eengeschakelde, veelal symmetrisch 
opgebouwde, clusters van woonbe-
bouwing die vanaf omstreeks 1880 
door particulieren werd gerealiseerd, 
met name die op de pleinen en aan 
beide zijden van de Barentszstraat .          
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De driedeling, de Zeeheld

Stedenbouw en Architectuur  
De driedeling wordt bereikt door een 
verschil in de vormgeving van de goot-
lijsten, de dakkapellen met hijsbalken, 
de risalieten, kleur dakpannen en de 
kozijngroottes. Ook in de achtergevel 
is de driedeling zichtbaar. De nieuwe 
panden vormen samen ook  een clus-
ter. 
Het project sluit aan de westzijde aan 
op qua architectuur vergelijkbare 19e 
eeuwse panden. Aan de oostzijde 
ligt de nieuwbouw naar voren, deze 
verspringing is daar benut voor een 
bijzondere winkelentree. Aan de ach-
terzijde waarop de buitenruimtes zijn 
georiënteerd, liggen de panden aan 
een groene binnentuin en deels aan 
drie bijzondere pakhuizen.
Nieuwbouw van kwalitatief goede en 
gevarieerde woningen, in totaal 18 ap-
partementen, in verschillende typen 
en prijsklassen, een begane grond wo-
ning, en twee winkelruimtes. 
Alle woningen zijn 12,5m diep met uit-
bouw achter de pakhuizen van 1,5m 
op de begane grond. Hierdoor blijven 
de woningen nog op ruim 5m afstand 
van de pakhuizen. Er zijn zes stramie-
nen van 5400mm en een bredere van 
6200mm. 

Straatbeeld voor de sloop

Achtergevel



Achtergevel en plattegronden, de Zeeheld

Plattegrond kapverdieping met penthouse

Doorsnede aan straatzijde
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Plattegronden
Er zijn zeven panden met drie por-
tiek toegangen. Het portiek aan de 
westzijde ontsluit 6 woningen. Er zijn 
steeds 2 woningen per verdieping in 
een L-vorm om het trappenhuis met 
lift gegroepeerd. Op de kapverdieping 
liggen de woonfuncties aan de zon-
nige achterzijde met zicht op de groe-
ne binnentuin. Daarnaast 3 panden 
waarin ook 2 woningen per laag, de 
woningen voor rolstoelgebruikers en 
3 kleinere volwaardige appartemen-
ten met in de kap over drie panden 
het penthouse. Vanuit de lift stap je zo 
met eigen sleutel je penthouse in. In 
het derde portiek aan de westzijde zit 
alleen een trappenhuis zonder lift met 
bovenin een tweelaagse 5-kamer mai-
sonnette-woning met dakterras. 
Op de meest gunstige plek met vrij uit-
zicht op de binnentuin en goed geori-
enteerd qua bezonning is er een ruime 
begane grond woning. Deze woning 
heeft ook woonruimtes aan de voor-
gevel wat zorgt voor levendigheid en 
sociale controle op straat. De bergin-
gen zijn aan de achterzijde gesitueerd, 
achter het pakhuis, deels in de uit-
bouw van 1,5m. Daardoor blijft er aan 
de voorgevel ruimte voor twee goede 
winkels met grote gevelopeningen en 
een mooie hoekoplossing. 

Plattegrond 1e verdieping



Projectgegevens:
ontwerp: Scala Architecten, Ba-

rentszstraat, Amsterdam. 19 nieuw-
bouw koop- en huurappartementen, 

jaar: 2008-2011
opdrachtgever: Eigen Haard woning-

bouwcorporatie, Amsterdam
bouwer: Tol van Aart Bouw, Volen-

dam
projectarchitecten: Mieke Bosse,  

Monique Rijksen

De uitvoering, de Zeeheld
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Details
Het project is met veel zorg een aan-
dacht voor details uitgewerkt. Door de 
goede samenwerking met de aanne-
mer zie je dat ook in het resultaat.  Een 
aantal punten eruit gelicht:
rechterpagina
- De inpassing in de situatie, aanslui-
ting met belendingen
- De gootklossen zijn uitgevoerd zoals 
uitgetekend in detail. 
linkerpagina
 - De vensterbanken zijn van Chinees 
graniet ipv schone beton.
- De portiekdeuren: bellentableau’s,  
schopplaat en hoekbescherming. 
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar 
aan buitenzijde.
- Het elektriciteitskastje is ingemetseld 
in de gevel.
- Het lijstwerk zou zo uit de 19e-eeuw 
kunnen komen. 
- De zinken hwa ligt vlak in de gevel en 
is met zorg bevestigd.
- De doorvalbeveiliging is overal zo 
ontworpen dat er ook goed een plan-
tenbak aan gehangen kan worden.

Bestaande en nieuwe risaliet


