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Inleiding 
Windkracht 9 bestaat uit twee compacte woongebouwen in de Zeeheldenbuurt, samen 110 
sociale en middensegment huurwoningen.  
De woningen zijn gerealiseerd in opdracht van De Alliantie en maken deel uit van de eerste 
woningen die vanaf 2016 op het Zeeburgereiland, in dit nieuwe deel van Amsterdam, zijn 
gerealiseerd. 
 
De stad maken na de crisis 
Als onderdeel van het zogenaamde ‘versnellingsprogramma’ maakte de plannen voor 
Windkracht 9 onderdeel uit van in totaal 450 woningen die in extreem korte tijd zijn ontwikkeld en 
gerealiseerd en model stonden voor nieuwe energie en mogelijkheden om met elkaar na de 
crisis ‘de stad te gaan maken’. 
In een tijd waarin woningbouwontwikkelingen in Amsterdam stil lagen, heeft de Alliantie het 
initiatief genomen om een gebiedsontwikkeling op te zetten met een hele serie woonblokken, 
middels een stedenbouwkundig raamwerk dat ontworpen is door Thijs Asselbergs.  
Binnen dit raamwerk werden programma, parkeerbehoefte en vooral openbare ruimte als een 
geheel beschouwd (en uitgewisseld). Daardoor kon de Alliantie meerdere partijen betrekken om 
ook daadwerkelijk snelheid te maken. 
In dit totaalplan zijn 3 bouwblokken eigendom van de Alliantie gebleven, de twee gebouwen 
Windkracht 9 en een woontoren op de punt. Alle parkeerplaatsen voor dit programma en een 
naastgelegen blok, zijn gerealiseerd onder Windkacht 9. Efficiënt en op het juiste moment in de 
fasering.  
 
Participatie van toekomstige bewoners  
Het programma en de woningtypologie voor het project Windkracht 9 zijn ontwikkeld in nauw 
overleg met de toekomstige bewoners. Toen op het Zeeburgereiland het beeld voornamelijk 
werd bepaald door zandvlaktes en de 3 verlaten silo’s, kwamen toekomstige bewoners en 
betrokkenen in het lokale café ‘Magnetico’ bij elkaar om samen de kansen van de nieuwe stad 
op deze plek te bespreken en aan te geven hoe ze het liefst zouden willen wonen in het 
toekomstige project ‘Windkracht 9’. 
Resultaat was een gemengd programma van flexibele 2-en 3 kamerwoningen rondom ruime en 
lichte entreehallen, dat daarna samen met de bewoners verder is uitgewerkt en waarvan de 
bouw uiteindelijk al een jaar na die eerste gesprekken kon starten. De woningen zijn opgeleverd 
in september 2016. 
 
Verbonden met de openbare ruimte en de directe omgeving 
De twee compacte gebouwen van 'Windkracht 9' zijn ‘broertjes' van elkaar en staan op een 
intieme manier rondom een iets verhoogde openbare daktuin op een parkeergarage. 
In bouwhoogte reageren ze op de verschillende kanten van de lokatie. Het gebouw grenzend 
aan een grote stedelijke groene ruimte met sportvelden is het hoogst en afhankelijk van de 
oriëntatie en positie varïeert de bouwhoogte van de koppen van de gebouwen. De straat en de 
daktuin zijn als één continue (autovrije) openbare ruimte ontworpen en masten met windzakken 
markeren de toegangen tot de daktuin.  
 
Architectuur als uitdrukking van de plek, de stad en het water  
De architectuur van de gebouwen reageert op de bijzondere kenmerken van het 
Zeeburgereiland : een plek met wijds uitzicht over het water en de omgeving, de wind en 



Hollandse luchten. Een plek waar je onderdeel bent van de stad maar ook van het open 
waterrijke landschap om je heen. De gebouwen zijn daarom alzijdig, met rondom golvende 
balkons als horizontale uitdrukking en met veel hoekwoningen, georiënteerd op het uitzicht.  
 
Lichte woningen met uitzicht en grote balkons 
De woningen zijn breed en ondiep en hebben allemaal een balkon over de volle breedte van de 
woning. Grote schuifpuien geven vanuit alle kamers toegang tot de balkons en de stoepen aan 
de straat. Zo zijn de woningen optimaal op de indrukwekkende en waterrijke omgeving 
geörienteerd en voel je je overal verbonden met buiten. 
Omdat alle kamers van alle woningen een balkon hebben voelen de woningen groot en ruim. 
 
Detaillering: golvende balkons en dansende ramen 
Het beeld van de gebouwen is nautisch en wordt bepaald door de rondgaande wit-betonnen 
balkons, met verschillende diepte, die varieert per verdieping. De witte strekmetalen 
balkonheken lijken als gordijnen om de gevels te zwieren, in scherp contrast met het warm-grijze 
metselwerk van de gevels. Het strekmetaal is weliswaar rondgetrokken, maar het patroon ervan 
loopt naadloos door voor de onzichtbaar geplaatste balusters. Daarmee ontstaat een spannend 
open-dicht patroon, dat privacy en uitzicht biedt. 
De grote schuifpuien zijn op verschillende hoogtes in de gevels geplaatst en lijken over het 
metselwerk te ‘dansen’. In het interieur van de woningen wordt de sfeer van de verschillende 
kamers bepaald door de verschillen in hoogte van de diepe vensterbanken en de diepte van de 
balkons. Ter plaatse van de gebouw-entrees vouwt het metaal zich als luifel om de balkons en 
tegen de gevel.  
De begane grond-woningen liggen door de aanwezigheid van de parkeergarage een meter 
opgetild boven het staatniveau. Door dit hoogteverschil en de aangrenzende Amsterdamse 
stoepen van donker metselwerk hebben de woningen een prettige privacy ten opzichte van de 
straat en krijgen de gebouwen een stoere uitstraling.  
 
Eigenwijs en frivool 
De gebouwen van Windkracht 9 staan op een eigenwijze en frivole manier in het totale plan 
voor de Zeeheldenbuurt en  beeldkwaliteitsplan van Marlies Rohmer. Het uitganspunt van lichte 
gebouwen is vertaald in de witte golvende balkons en versterkt door het contract met de 
donkerdere kleur van het metselwerk. De gebouwen vormen zo een prettige en eigenwijze 
variant op de ‘kleur’ van het gebied en maken zich op frivole wijze los van de lichte, gemeleerde 
zandkleurige wereld van de geel-beige gemetselde gevels in de omgeving. 
 
Ronald Hooft over ‘Windkracht 9’ in Het Parool van 8 juli 2016 
In zijn maandelijkse column ‘Hooftstad’ over Amsterdamse architectuur in Het Parool schijft 
Ronald Hoofd lovende woorden en geeft '4 sterren' aan de 'bijna frivole woonblokken' 
Windkracht 9 (Blok 9) op het Zeeburgereiland: 
'Tegen het donkere leverkleurige metselwerk vormen de in hagelwit schoon beton uitgevoerde 
balkons een fraai contrast. De met de afgeronde contouren van de uitdagende vloeren 
meewapperende hekwerken zijn van roomkleurig geëxtrudeerd metaal, de doorzichtigheid hangt 
af van de zichthoek en de afstand waarop je staat. De in grootte en hoogte variërende glazen 
schuifpuien en ramen zitten in ranke bronskleurige kozijnen. Van de brievenbussen en 
bellenpanelen tot de openingen in het metselwerk voor de beluchting van het parkeerdek, het is 
allemaal even zorgvuldig gedetailleerd uitgevoerd.'  
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