
120 Studenten in schuilkerk

Het projectgebouw ligt Amsterdamse 
stadsdeel Oud-Zuid. Wat is dat voor 
een wijk? En wat is Winterthur?

Tekst: Het stadsdeel zelf bestaat uit 
meerdere wijken, allen verschillend 
van karakter. Afgaande op gesprek-
ken met de bewoners uit de Prinses 
Irenebuurt kan worden geconcludeerd 
dat wij ons aan de rand van de harde 
kern van Oud-Zuid bevinden, door een 
spoorlijn veilig afgeschermd van de 
Zuidas, die de wijk overschaduwd. Het 
is de plek waar vooroordelen worden 
geboren, hier kun je niet zonder cat-
walk waardig kostuum je ontbijt bij de 
Appie halen. Een plek ook waar een 
universitair diploma de vrijbrief is naar 
een leven letterlijk en figuurlijk ver ver-
heven boven de gewone maatschappij.
Ze vinden zichzelf tamelijk bijzonder.

De wijk is gebouwd in de jaren 1954 
- 1958 op een stuk braakliggend ter-
rein, Zandland genoemd. In de Prinses 
Irenewijk wonen 1174 mensen (van 
wie in ieder geval de 5 ondervraa-
gden een gezellige kroeg misten). De 
wijk is overwegend wit. Er wonen 300 
westerse allochtonen en 792 Neder-
landers. Verder zijn geteld: 11 Suri-

120 Studenten in schuilkerk

Winter en Thur zijn de erwten en rookworst vergeten.......

“We hebben nog courgettes”

Het WeerHet Weer

StripStrip

Machiel aan het Troubleshooten.

Ananassurprise
Bereidingstijd 15 minuten, 

Ingrediënten voor 100 personen
• 20 st ananas
• 10 potje kersen confituren
• 3 flessen rum
• 50 st eiwitten
• 200 gr suiker
• 10 liter slagroomijs
• 1 zakpoedersuiker
• 1 emmer zout

Bereidingswijze
- De ananas snijden, 
- Vermengen met de confituren en rum.
- De ananashelft in de diepvries 
bewaren 
  (ongeveer een uur maar niet langer)
- De eiwitten met een koksmes stijf   
slaan, 
  suiker toevoegen en opkloppen.
- Voor het gebruik de ananashelften 
vullen 
  met een lepel ananasmengsel  en 
slagroom
- Met poedersuiker bestrooien en 
  goudgeel laten grillen in oven (ca. 15 
min.)

Rob Brink en Vincent van Heesen
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namers, 7 Antillianen, 2 Marokkanen, 
62 overige niet-westerse allochtonen
En, met dank aan het groen, tientallen 
allochtone egels. Naast egels, de inwon-
ers en academiestudenten staat aan de 
rand van de wijk een grote grijze leegte.

De 6800m2 grote grijze leegte is gebou-
wd rond 1960 met een betonnen skel-
etconstructie, betonnen gevelpanelen, 
getinte ruiten van enkel glas en een 
door het gebouw zelf omsloten entree 
op het binnenterrein. Het gebouw heeft 
een niet al te flitsende uitstraling, het 
is met een degelijke ontwerpershand 
vormgegeven, solide en ingetogen. Het 
gebouw is hierdoor een ideale locatie 
voor een verzekeringsmaatschappij 
die ‘iets’ doet met de door haar klanten 
betaalde premies. Breevast, sinds 2010 
gelukkige eigenaar van het pand, gaf 
gisteren in een openhartige bijenkomst 
te kennen dat sinds de leegstand van 
het gebouw niets is veranderd, nog 
steeds verdwijnt er geld richting het 
gebouw waar hij niets voor terug ziet.

Op vrijdag, 13 januari, hebben student-
en van de Academie van Bouwkunst 
een begin gemaakt met het invullen 
van de grijze leegte aan de rand van 

de wijk en daarmee een last van de 
schouders van de eigenaar te lichten. 
Met minimale investeringen en maxi-
male inzet kan de komende week een 
driedubbele winst worden behaald. 
Menig investeerder en ontwikkelaar zou 
er in deze tijden zijn vingers bij aflikken. 

Cees van der Mark

Driedubbele winstDriedubbele winst- Don’t walk in the bike lanes. You 
might bruise something, or get run 
over, or you’ll start seeing Dutch people 
from their dark sides. Bike lanes have 
red painted asfalt, and most of the time 
there’s a white bike painted on it as 
well. Stay safe!
- Do take a trip with the boat along 
the canal (rondvaartboot!).  You get to 
see Amsterdam from one of it’s most 
beautiful sides, the tours are generally 
great, in short it is worth the money.
- Don’t rent a bike without having any 
biking experience. Even Dutch people 
from outside Amsterdam have fear of 
riding a bike in Amsterdam.
- Do enjoy the good looking Dutch 
men, women, or both. Grab a spot 
outside one of the many cafes, sit 
down and just watch all people passing 
by. Unless it’s raining off course.
- Don’t stay around coffee shops for 
too long. You might miss out the best 
fun in Amsterdam.
- Do come along with the Monday 
excursion, starting at 10.00 A.M. at the 
Academy at the Waterlooplein! Aart 
Oxenaar will be showing you around 
and knows anything about everything.

Rob Brink en Vincent Heesen

Do’s and Don’ts AmsterdamDo’s and Don’ts Amsterdam

Vincent Heesen

Daan ten Kroode

Op zaterdag 13:03 maakten drie 
brandweermannen hun opwachting 
in het Winterthur-gebouw aan de 
Prinses Irenestraat. Zij zullen de 
hele week in het gebouw blijven.
Hun aanwezigheid is een 
rechtstreeks gevolg van een serie 
maatregelen die de academie is 
opgelegd door de gemeente. 

Het is vrijdagmiddag 17 uur, de lange 
en moeizame onderhandelingen 
tussen gemeente en academie blijken 
tevergeefs. Machiel Spaan, namens 
de academie beheerder van het 
gebouw, ontvangt per mail een brief 
van de gemeente. Zijn gezicht vertrekt 
bij het lezen. De dramatische inhoud 
verteld dat iedereen het gebouw per 
direct moet verlaten. Na dit bericht 
is er koortsachtig overleg met de 
eigenaar van het gebouw, het team 
van de academie en de Dominee 
van de Thomaskerk. Na de eetpauze 
wordt bekend gemaakt dat Ad van 
Nieuwpoort de deuren van zijn kerk 
opent voor het debat. Een spannende 
periode breekt aan voor Machiel en zijn 
team om alles recht te zetten.

Alle belangrijke gebeurtenissen 
chronologisch op een rij 

Vrijdag, 13 januari 2012

10:30 Na een lange stilte van 
de kant van de gemeente staan 
plotseling controleurs van de Bouw & 
Woningtoezicht voor de deur. Ze kijken 
streng.
12:30 De keuken wordt op last 
van de gemeente officieel gesloten, 
het diner valt in het water. Enkele 
studenten verlaten huilend het pand.
17:00 In afwachting van een 
officiële reactie van de gemeente 
wordt Machiel geconfronteerd met 
een ontruimingsbevel! Dwangsom € 
20.000. Dat het gebouw zou afbranden 
maakt niet zoveel uit, misschien 
komt het de gemeente zelfs wel 
goed uit. Alles draait om de veiligheid 
van de studenten. Met de recente 
koolstofdioxide vergiftigingen nog vers 

in het achterhoofd, durft de gemeente 
geen elk risico te nemen. Ze komen 
met een waslijst aan zaken die in hun 
ogen niet door de beugel kunnen.
19:15 Machiel verzoekt iedereen 
het pand te verlaten. Gelukkig is er 
plaats voor iedereen in het Huis van 
God
19:30-23:00    Electriciën wordt gebeld. 
Die gaat onmiddellijk aan de slag met 
de noodverlichting ende bedrading. 
De hele staf staat te sleutelen zodat 
ze door de volgende controle heen te 
komen. 

Zaterdag, 14 januari 2012

9:30  Machiel en al zijn Bob 
de Bouwers, Marjolein, Henk en 
Jordy, gaan verder met afwerken 
van de eisenlijst van de gemeente. 
Noodverlichting, losse schroeven 
van de vloer, ontruimingsplan, 
nooduitgangen openen, alle 
ongebruikte ruimten vergrendelen, 
noem maar op! Studenten zijn tijdelijk 

uitgeweken naar het Waterlooplein. 
13:03  Drie brandweermannen 
betreden het  Winterthur-gebouw. Ze 
zullen elke minuut van de dag over ons 
waken! Wat een heerlijk, veilig gevoel.
14:30  Gemeente komt tweede 
controle uitvoeren. Machiel heeft goede 
hoop. Kunnen we eindelijk terug? 
15:50  Aaaiii, gemeente keurt 
gebouw wederom af. Een lichtpuntje: 
de lijst met voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan is korter geworden. Tot 
onbegrip van zelfs de brandwachten 
moeten er nòg meer noodlampen 
worden geplaatst.  Machiel en zijn 
team gaan weer aan de slag. De 
laatste controle zal zondagochtend om 

8:30 plaatsvinden. Geeft de gemeente 
dan het gebouw eindelijk vrij? 

David Meijer en 
Evelien de Mey



Op zaterdag heeft hij vrij. Dan 
staat hij zijn 9-jarige zoon aan te 
moedigen op het voetbalveld. Een 
goed moment voor een telefonisch 
interview met Reinout van Kampen. 
Reinout is de figuur die veel mensen 
op de Zuidas willen worden. Partner 
bij Accenture, grote auto, mooi huis in 
Kralingen, Rotterdam, tweede huis in 
Griekenland en altijd in de weer. Maar 
zoals hij zelf zegt: “Druk zijn is relatief. Ik 
maak lange dagen, en heb regelmatig te 
maken met stress, maar zou niet zonder 
kunnen. Ik verveel me snel en heb actie 
nodig. Maar ik kan me ook erg goed 
ontspannen. Zodra ik thuis ben gaan het 
pak en de schoenen uit en trek ik mijn 
sloffen en trui aan. De avond, of wat 

daar nog van over blijft, kan beginnen.” 
Reinout heeft economie gestudeerd 
in Tilburg en werkt sinds 10 jaar bij 
Accenture. Wat hij van zijn werkplek 
vindt? Enthousiast: “Ik hou van het 
gebouw, het uitzicht, van al die werkende 
mensen om mij heen en van de 
bedrijvige sfeer die deze plek uitstraalt”. 
Buiten het gebouw komt hij nauwelijks. 
Zijn auto parkeert hij onder het 
gebouw en van daaruit gaat hij naar 
zijn kantoor. Een keer in de week 
gaat hij met de Thalys naar Brussel. 
Zijn kinderen zegt hij 
zondagavond gedag om ze pas op 
vrijdagavond weer te begroeten.. 
Soms denkt hij weleens: “Hoe 
lang hou ik dit nog vol zonder mijn 

gezondheid in gevaar te brengen”? 
Hij ziet in zijn omgeving mannen van 
zijn leeftijd kiezen voor hun passie. Ze 
zijn financieel binnen en openen een 
restaurant. Zover is hij nog niet. Te druk.

Kato Allaert en Marleen Malais

	  

Naam: Reinout van Kampen
Leeftijd: 46
Lunchplek: Wagamama (Zuidplein) 
Laatste boek/film: Tinker Tailor 
Soldier Spy
Vakantiebestemming: Thailand en 
uiteraard Griekenland
Kledingmerk: Hugo Boss
Vervoermiddel: Audi TT Coupe
Gadget: Ipad

Ontmoeting met:

Druk, druk, belangrijkDruk, druk, belangrijk
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www.wwwintherthur.nl

Begeleider Tjeerd Haccou

Improviseren, dat is het sleutelwoord 
voor zaterdag in de groep 
Eigenruimte. Tjeerd Haccou had het 
plan de benedenverdieping van het 
Winterthur-gebouw, aansluitend aan 
de binnenplaats, met de studenten om 
te toveren tot een kijkdoos. Maar de 
brandweer trok gisteren - voorlopig- 
een dikke streep door het plan. Het 
gebouw ging op slot. Voorlopig is het 
plan de binnenplaats zelf in te richten., 
in plaats van de benedenverdieping.

Op de eerste dag van de workshop, 
vrijdag, zijn er verschillende private 
ruimtes in de buurt geobserveerd. De 
resultaten zijn getekend op panelen 
die gebruikt zouden worden voor de 
ontwerpsessies van vandaag. Althans 
dat was de bedoeling. Maar  omdat 
de panelen in het oude gebouw 
staan en dus niet op de Academie, 
heeft Tjeerd de studenten zelf over 
de observaties moeten informeren. 
Vandaag wordt er gewerkt aan een 
concept voor de inrichting van de 
binnenplaats in groepjes van vier. De 
studenten mochten zelf de groepen 
indelen. Het resultaat: jongens bij 
jongens en meisjes bij meisjes. Tjeerd 
zal zorgen dat daar verandering in komt. 
Uit de brainstorm zijn verschillende 
concepten gekomen: een stiltedoos 
op de binnenplaats, begroeiing 
die vanaf het dak de binnenplaats 
overdekt of de hele binnenplaats 
als entreegebied voor het gebouw.

De studenten zeg vinden het thema 
tamelijk abstract. Morgen gaat de groep 
de concepten uitwerken in maquettes, 
dan wordt het vast concreter.

Quote van de dag
Waarom het Private ruimte heet? Dat 
weet ik eigelijk niet...

Kato Allaert en 
Marleen Malais

Begeleider: Jort den Hollander, alias: 
Respect the Architect.

Discussies over grote thema’s zoals 
globalisering en de Zuidas als parasiet.

Maar ook waarom Nederland massaal 
is gevallen voor de n slechte koffie van 
Starbucks, terwijl we zelf prima koffie 
hebbenvan Douwe Egberts. Hoe kan 
dat? Ze proberen in hogere sferen te 
komen met behulp van Speed en Daten.

Is Lada de aanjager van Jort? Wat 
doet Jort bij de Stilte groep terwijl zijn 
groep verzand in de discussie? Hij 
kan in ieder geval heel goed uitleggen 
aan jan en alleman hoe het moet.

Cees van der Mark en 
Evelien de Mey

Begeleider: Tatjana Djordjevic, alias: de 
Schuwe

Volgens een anonieme bron: ‘We weten 
zelf niet waarmee webezig zijn. Veel 
ideeën, maar het blijft erg conceptueel. 
We hebben grote moeite om virtueel 
te vertalen naar fysiek’. Daarnaast 
kan de groep enkele Youtube classics 
aanbevelen zoals wip’nkip  en fourcelabs.

Cees van der Mark en 
Evelien de Mey

Private ruimte Mondiale ruimte

Virtuele ruimte

Nadat vrijdag  alle studenten van de 
academie het Winterthur-gebouw 
hebben verlaten op last van het 
stadsdeel Amsterdam Zuid, besloot de 
groep Gastronomie een dag later om ook 
het nieuwe, tijdelijke onderkomen aan 
het Waterlooplein de rug toe te keren. 
Naar wij vermoeden is de kantine van 
het academiegebouw niet geschikt voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden. 
Dit vermoeden kon helaas niet worden 
bevestigd. Leiding en deelnemers 
weigeren elk commentaar  te geven.

Vincent van Heesen

Gastronomische ruimte
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De stiltegroep onderzoekt onder 
leiding van Lada Hrsak ( “Ik wilde 
trouwen met meneer Ferrari maar 
die was te oud voor me.”) in welke 
vorm stilte een betekenis kan zijn 
voor de transformatie van het 
Winterthurgebouw, de Prinses 
Irenestraat en zijn omgeving. 

Op dag 1 is er met verschillende 
groepen onderzoek gedaan naar 
het begrip stilte. Uit interviews met 
mensen uit de buurt van de Zuidas 
bleek dat stilte een sterke relatie heeft 
met onder meer het landschap en 
fysieke inspanningen. Dus niet alleen 
het geluid van een bos of een strand 
wordt met stilte geassocieerd, maar 
ook een half uurtje fitness  of een 
potje golf op zondagochtend. Stilte 
heeft dus niet zozeer te maken met 
het aantal decibellen, maar met het 
tot rust komen. Stilte reinigt en zuivert 
en verlost je van de dagelijkse stress
Het idee is om films te maken 
over urban utopias, zuiverende 
plekken, plekken waar rust en 
reiniging gevonden kan worden. 
De studenten zijn vandaag (zaterdag) 
begonnen met een brainstorm om 
ideeën te genereren. De eerste 
ideeën die volgens Lada opborrelden 
zijn een zoektocht naar het contrast 
tussen stilte en geluid, loudness en 
het installeren van een oxygen bar. 
Een ander plan is een onderzoek hoe 
voor een stilteproducerend programma 
een plek kan worden gevonden tussen 
de andere gestapelde functies van 
de Zuidas. Hoe stilte kan worden 
geïncorporeerd in de stadsontwikkeling. 
Uit betrouwbare bron heeft onze 
verslaggever vernomen dat de 
sfeer in groep goed en opgewekt 
is, en dat betrokkenen zich 
vooralsnog ondergeschikt opstellen 
in dienst van het groepsproduct.

Door David Meijer en Rob Brink

Stilte ruimte

Begeleider: Arjan Klok

Het gaat over beweging, altijd en 
overal. De groep vraagt zich af hoe er 
bewogen wordt in de buurt  en of  en 
hoe dit beïnvloed kan worden. Tijdens 
de eerste dag zijn er kaarten getekend 
die de verschillende soorten beweging 
laten zien, zoals bijvoorbeeld snelheid, 
verkeer en de kruispunten. Hierdoor 
ontstaat een duidelijk beeld over de 
bewegingen in en om het gebouw 
en kunnen er conclusies getrokken 
worden voor een eventuele ingreep. Ze 
zijn niet op zoek naar een functie voor 
het gebouw maar naar een doel.

Murk Wymenga & Sweder Spanjer

Bewegings ruimte

WWWinterthur: Keuken Winterthur wordt definitief gesloten. Morgen stamppot 
andijvie. Studenten gaan aardappels koken bij de buurtbewoners. #avbwww
 WWWinterthur: Gemeente is gek op noodlampen. Morgen laatste controle. 9:30 
gaan we weer in Zuid aan de slag! Zeg het voort #avbwww
 WWWinterthur: Bruno & Machiel vertellen openhartig over de uitzetting door de 
gemeente, vanavond te lezen in de #avbwww
 WWWinterthur: The three firefighters who will guard the emergency exits! pic.
twitter.com/oIRm4Epe
WWWinterthur: Half past three last check by municipality! #avbwww
 WWWinterthur: Newspaper in the making! Dayly news + Final Friday Edition. 
#avbwww pic.twitter.com/vviw6lsE
 WWWinterthur: #winterworkshop has started!! Academy of Architecture in search 
of new functions for the Winterthur building! #avbwww

Tweets van de DagTweets van de Dag

De RedactieDe Redactie

De Deadline moet gehaald worden

Werk van Vereniging Private ruimte


