
Kinderdagverblijf voor UK in Amsterdam West 

door INarchitecten

In Amsterdam West is een school uit de jaren zestig ver-

bouwd tot kinderdagverblijf. Het bestaat uit zeven groeps-

ruimtes met slaapkamers, gelegen rondom een hoge, lichte

centrale hal. Hierin is met behulp van zes lage wanden een

doolhof gecreëerd. Daardoor ontstaan U-vormige plekken

waarin diverse activiteiten plaats kunnen vinden, zoals een

blokkenhoek, een fietsenhoek, een waterhoek en een woon-

kamer. Door de hoogte van 1,2 meter ontstaan twee verschil-

lende werelden, van volwassenen die overzicht hebben en

van kinderen die om iedere hoek iets nieuws ontdekken. In

de wanden zijn kleine poorten opgenomen waardoor de kin-

deren hun eigen weg kunnen volgen door het gebouw.

Opdrachtgever UK (Unieke Kinderopvang), Amsterdam
Ontwerp INarchitecten, Amsterdam
Aannemer Aannemingsbedrijf Badhoeve, Badhoevedorp
Constructeur Strackee Bouwadviesbureau, Amsterdam
Bouwsom inclusief installaties € 303.000 inclusief btw
Start bouw mei 2004  Oplevering augustus 2004

T H E M A Werk van jonge bureaus 37

Clubgebouw in Berkhout door INarchitecten

Het clubgebouw van voetbalvereniging Berkhout ligt tussen

het hoofdveld en het tweede veld waar trainingen worden

gehouden. De ogenschijnlijke barrière tussen de velden

wordt opgeheven door een grote opening in het gebouw.

Deze opening, ontstaan door zichtlijnen, effectballen en weg-

draaiende voorzetten, is geaccentueerd door een verhoogd

terras. Hiervanaf neemt iedere speler zijn vertrouwde positie

op het veld in.

Opdrachtgever Bestuur voetbalvereniging Berkhout
Ontwerp INarchitecten, Amsterdam
Aannemer Bouwbedrijf Timmermans, Berkhout
Constructeur Oud bouwconstructies, Heerhugowaard
Bouwsom inclusief installaties € 570.000 inclusief btw
Start bouw augustus 2002  Oplevering september 2003
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1  Clubgebouw Berkhout,

doorgang als schakel tussen

de velden.

2  Doorgang.

3  Interieur.

4  Plattegrond en aanzicht 

vanaf sportvelden.

5  Kinderdagverblijf in Amster-

dam West, zes lage wanden

vormen een doolhof.

6  In de doolhof zijn uit-

eenlopende speelplekken

gecreëerd.

7  Plattegrond. 

8  In de wanden zijn voor de

kinderen kleine doorgangen

opgenomen.

9  Door de hoogte ontstaan

aparte werelden voor volwas-

senen en voor kinderen.  
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Villa op Steigereiland in Amsterdam IJburg 

door INarchitecten

De woning bevindt zich op een kleine kavel welke aan één 

zijde uitzicht biedt. Het huis is daarom naar binnen gekeerd.

De patio genereert daglicht in het interieur en zorgt voor de

onderlinge ruimtelijke relaties. De entree bevindt zich onder

een overstek en loopt over in de patio met het trappenhuis

naar het dakterras.

Opdrachtgever Familie Boussatta
Ontwerp INarchitecten, Amsterdam
Aannemer Bouwbedrijf Piet Vertelman, Wervershoof
Constructeur Strackee Bouwadviesbureau, Amsterdam
Bouwsom incl installaties en inrichting € 488.000 incl btw
Start bouw juli 2005  Oplevering januari 2006
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1  Woning op IJburg, begane grond.  

2  Eerste verdieping.  3  Doorsnede.

4  De patio zorgt voor daglichttoetreding en functioneert als hal.

Foto INarchitecten

5  Exterieur.
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