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   PROJECTGEGEVENS 

   adres  Postjesweg 124, Amsterdam

   ontwerp Karel Petrus Tholens van bureau Tholens & Van Steenhardt Carré,   
  1931-33

   programma  30 studio’s, 2 vrije sector koopwoningen en een horecagelegenheid in   
  een voormalig broederhuis

   opdrachtgever  woningbouwvereniging Stadgenoot / Archangel bouw

   bouwkosten  € 2.800.000,-

   projectstatus  opgeleverd oktober 2016

   projectteam  Andries Laane, Henk Marsman, Feike Laane

   constructie  Constructiebureau Tentij

   bouwfysica  Climatic Design Consult adviesbureau voor bouwfysica

   installaties  Bennink klimaattechniek

   aannemer  Archangel bouw

   horeca  Bartack



Studiowoningen voor starters en status-
houders in voormalig Broederhuis
WONEN IN EEN KLOOSTERTUIN
Oorspronkelijk een Broederhuis, daarna een moskee en nu huurstudio’s. 
We sloopten de gebedsruimtes op binnenhof en maakten daar de ontsluiting 
van de studio’s middels een tuin met gestapelde veranda’s. Hierdoor ontstaat 
vanzelfsprekend contact tussen bewoners en dat lijkt erg goed te werken bin-
nen de bijzondere mix van starters op de woningmarkt en statushouders. De 
kenmerkende geslotenheid van het oude Broederhuis is nu juist een kwaliteit 
geworden. 
In contrast daarmee is Café-restaurant Bartack (verwijzing naar site) op de be-
gane grond met terrassen aan de Postjesweg en het Rembrandpark een druk 
bezochte gastronomische hot-spot. (verwijzing naar foodsite)
De voormalige kapel is omgebouwd tot twee luxe loftwoningen. Door bloem-
kozijnen toe te voegen onder de hoge kerkramen aan de binnentuin, hebben 
zij daglicht en uitzicht gekregen. 

GESCHIEDENIS
Het broederhuis was een klooster van de Congregatie Broeders Maria Onbevlekte 
Ontvangenis. Het maakte deel uit van een groots opgezet rooms-katholieke com-
plex aan weerzijden van de Postjesweg met scholen en kerken. De broeders gaven 
les aan een tiental scholen in de nieuwe uitbreidingswijk. Het bestond uit beschei-
den slaapcellen over twee lagen, een eetzaal en een kapel op de 1e verdieping 
aan de binnenplaats. Daarnaast dienstruimtes aan de voorgevel. Door gangen met 
alleen bovenlichten aan de zijgevels is het gebouw sterk naar binnen gericht. Alleen 
aan de voorgevel zijn de ramen naar buiten gericht. 
Na het in onbruik raken van het gebouw werd het in gebruik genomen als tijdelijke 
moskee. De binnenplaats was daarbij dichtgebouwd met twee gebedsruimtes boven 
elkaar. Een gouden sikkel sierde de torenspits. 

ARCHITECTUUR 
Een bakstenen volume op u-vormige plattegrond in traditionalistische architectuur 
met breed overstekende flauwe schilddaken met oranje verbeterd Hollandse dak-
pannen; daarboven een tweede dak in dezelfde stijl - op de hogere kapel - bekroond 
met een subtiele achthoekige klokkenstoel met koperen bekleding. Het uitgespro-
ken maar sobere volume wordt alleen opgesierd door fraaie deuromlijstingen en 
een enkele verbijzondering van het metselwerk. 



begane grond met horeca aan postjesweg en studios om binnentuin



 eerste verdieping

INGREPEN 
Het behoud en de versterking van de karakteristiek werd het uitgangspunt van het 
hergebruik. De moskeeruimtes zijn gesloopt, de binnenplaats werd daarmee her-
steld. 
Uit haalbaarheidsstudies was gebleken dat met name de vleugels van het u-vor-
mige gebouw een zeer ongunstige bruto-netto verhouding hadden. Dat wordt sterk 
verbeterd door de gangen - als badruimtes - bij de units te trekken en het bouwvol-
ume uit te bouwen op de binnenplaats. 
Uitbouwen en veranda’s zijn in dezelfde details en kleur uitgevoerd. Ze zijn daarmee 
leesbaar als uitbreiding van het oorspronkelijke gebouw. 
De gangen parallel aan de voorgevel met de oorspronkelijke trappenhuizen zijn be-
houden en gerestaureerd. Ze ontsluiten via de deuren in de zijgevels het woonge-
deelte van het gebouw. De binnentuin is bereikbaar via een doorbraak vanuit de 
gang op de begane grond. 
Door de bijzondere ontsluiting van 20 woonstudio’s via gestapelde veranda’s op de 
binnenplaats wordt de fraai ingerichte nieuwe tuin de centrale verkeers- en ont-
moetingsruimte van het complex: een hofje met een verwijzing naar de kloostertuin. 
Deze hof doet ook dienst als gemeenschappelijke buitenruimte en sluit mooi aan bij 
de binnenhof van het buurcomplex. 
Alle studio’s op de verdieping hebben een slaapvliering met extra daglicht via een 
dakraam boven een vide. 
In de voormalige kapel op de verdieping zijn twee loftwoningen (koop) gereali-
seerd, ieder met een super privé  dakterras/patio. Nieuwe buiten de gevel stekende 
“bloemkozijnen” onder de oorspronkelijke hoge  kerkramen openen op ooghoogte 
de gevel naar de binnentuin. 
In de kelders zitten een gemeenschappelijke fietsenstalling en dienstruimtes bij de 
horeca.

HORECA 
Op de begane grond, ontsloten door de oude hoofdentree, zit nu over de hele 
breedte van de voorgevel een café-restaurant. De ligging op het zuiden biedt een 
uitgelezen mogelijkheid voor een terras aan de straat. Het zijterras aan het park is 
bereikbaar via een nieuwe zijdeur. 



 Na: binnentuin, zicht op voormalige kapel

 Voor: moskeeruimtes in dichtgebouwde patio



 Koopwoning in voormalige kapel

Huurstudio met entresol



 Interieur horeca  Horeca entree met terras   

 Terras aan Rembrandtpark   



 binnentuin, zicht op kopgevel
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