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Project 156 - Abraham/Boddaert
Verbouwing van monumentale school tot 11 wooneenheden 
met een atelierzolder en een Boddaertcentrum. 
i.o.v. Woningbouwvereniging ‘Het Oosten’ en Stichting 
‘Abraham Boddaertcentra’.
Oosterparkbuurt, hoek Eikenweg-Tweede Oosterparkstraat, 
Amsterdam

De in neogotische stijl ontworpen St. Laurentiusschool uit 1891 van 
architect A.C. Bleijs(1842-1912) vormt een belangrijk beeldbepalend 
element in de Oosterparkbuurtbuurt. Een markant pannendak met 
vele dakkapellen, schoorstenen en ver uitgewerkte topgevels vormt de 
bekroning van een gevel, rijk aan metselwerk- en kozijndetails. Binnen 
ontsluiten fraaie hardstenen trappen met smeedijzeren hekken hoge 
klaslokalen, waarin op de tweede etage de gebogen kapspanten in het 
zicht gehouden zijn. 

Het gebouw werd zonder subsidie gerestaureerd als ware het een 
monument. Door een uitgekiende planontwikkeling was dit ook binnen 
de lage huurstelling van de sociale sector mogelijk. 
In een haalbaarheidsstudie werd eerst de optimale splitsing van 
het pand vastgelegd. Het Boddaertcentrum kreeg een deel van het 
gebouw aan de Oosterparkstraat met een uitbreiding van twee en een 
halve verdieping in een gat in de straatwand. Door deze verdeling kon 
het Boddaertcentrum in de nieuwbouw alle wensen realiseren die niet 
in het bestaande casco pasten, zoals een sterke relatie met de tuin 
en lage borstweringen. Voor de woongroep bleef aan de Eikenweg 
maximaal veel ruimte over om het plan haalbaar te maken binnen de 
sociale sector.

De specifieke kwaliteiten van het bestaande gebouw waren het 
uitgangspunt bij de verbouwing. 
Het woonprogramma werd bijvoorbeeld aangepast, waardoor de 
ingrepen aan het gebouw minimaal konden zijn. Door telkens drie 
eenheden achter één voordeur te combineren tot één groepswoning 
aan de hoofdtrap kon een tweede noodtrap achterwege blijven. 
Elke wooneenheid kan wel volledig zelfstandig functioneren. Een 
wooneenheid bestaat uit een klaslokaal met sanitair, hal en soms een 
kabinetje in de voormalige gangen. Deze nevenruimtes zijn in twee 
lagen boven elkaar georganiseerd. De bovenste laag is bereikbaar via 
een (slaap)entresol in de klassen.

Het oorspronkelijke trappenhuis is doorgetrokken tot op de 
zolder. Daar liggen een extra wooneenheid, collectieve berg- en 
atelierruimtes en een gemeenschappelijk dakterras. 
Resultaat is een onconventionele maar inspirerende sfeer van “wonen 
in een school”.



In een Boddaertcentrum worden jongeren met een 
problematische situatie thuis opgevangen na schooltijd. 
Hier zijn de grote hoge groepsruimtes ingedeeld 
in kleinere plekken door het precies plaatsen van 
keukenblokjes, trappen en entresols. Hierdoor en door 
gebruik van veel hout en warme kleuren wordt binnen 
meer de sfeer van een woning opgeroepen dan van 
een instituut. Dit komt terug in zorgvuldig vormgegeven 
interieurelementen als kapstokken, pantry’s, zit-
vensterbanken en door de kinderen gemaakte 
mozaïeken tussen de traptreden.
Het nieuwe deel van de gevel contrasteert sterk met 
de belendingen in kleur en materiaal, maar voegt zich 
toch goed in het historisch straatbeeld. De toevoeging 
presenteert zich terughoudend, alsof er nog sprake is 
van een gat in de straatwand. De verticale raamindeling 
van de bovenste etage volgt het ritme van ramen van de 
19e-eeuwse straat. De donkergrijze golfplaten spiegelen 
in kleur en textuur de daken in de buurt.

De fraaie oorspronkelijke details in gevel en interieur 
werden zo veel mogelijk gehandhaafd. Nieuwe 
toevoegingen zijn modern maar wel “rijk” gedetailleerd: 
hardhouten voordeuren in dito puien, zinken 
raamomlijstingen, hardhouten treden in stalen trappen, 
fraaie armaturen, houten garderobe-elementen etc. 
In de verbouwing wordt hierdoor op alle niveaus recht 
gedaan aan het fraaie oorspronkelijke pand met zijn rijke 
detaillering, terwijl de geschiedenis helder leesbaar blijft.
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