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Zaaiersweg

Begin 2014 hield de Gemeente Amsterdam een open prijsvraag voor het 
renoveren van een historisch schoolgebouw aan de Zaaiersweg in Betondorp, 
Amsterdam Oost. De prijsvraag werd gewonnen door Space Encounters in 
samenwerking met ontwikkelaar Lingotto. Het voormalige schoolgebouw 
heeft sindsdien een transformatie ondergaan waarbij de buitenzijde grondig 
is aangepakt en in het pand acht appartementen zijn gerealiseerd. Begin 2017 
werd het gebouw opgeleverd.

Bij de transformatie was het belangrijk dat de sfeer van het pand met de hoge 
lichte klaslokalen, open gangen en spectaculaire bovenverdieping in stand 
bleef. Door het gebouw te strippen van aanbouwen en andere latere toev-
oegingen is de originele architectuur weer in ere hersteld. 

Oog voor detail, moderne materialen en vernieuwende technieken zijn ingezet 
bij de transformatie, en zorgen ervoor dat de originele vorm en compositie 
van het gebouw verder worden versterkt. De nieuwe gevel aan de binnentu-
in voegt een hedendaags hoofdstuk toe aan de geschiedenis van het pand, 
zonder daarbij het verleden uit het oog te verliezen: de grote ramen volgen in 
maat en structuur exact de klaslokalen die ooit op deze plek zaten.

In plaats van het gebouw een compleet nieuwe invulling te geven er gekozen 
voor een opwaardering van het originele casco. De verbouwing is dan ook 
uitgevoerd met behoud van zoveel mogelijk originele elementen. Zo zijn de 
dakpannen gereinigd en hergebruikt in plaats van vervangen en zijn de ramen 
geplaatst met behoud van de originele staalconstructie. Op het dak zijn zon-
nepanelen geplaatst die de woningen van electriciteit voorziet. De bewoners 
konden zelf een verwarmingsinstallatie kiezen, waardoor deze individueel 
aangepast kon worden aan het gebruik.
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SAMENWERKING

Opdrachtgever: Lingotto Amsterdam

Architect: Space Encounters, Amsterdam

Team: Joost Baks, Gijs Baks, Remi Versteeg, Stijn de Weerd, Vincent van 
Leeuwen, Bram van den Heuvel, Maria Vankova

Bouwkundig Ingenieur: Pieters Bouwtechniek

Klimaatbehandeling: Nieman Valk Raadgevende Adviseur  

Aannemer: KBK Renovatie en Vastgoed Onderhoud

Projectmanagement: Space Encounters

Fotografie: Peter Tijhuis
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