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verder verantwoordelijk voor de invulling  
van de binnentuin van Blok C. De binnen-
tuinen van de Blokken A en B werd belegd 
bij andere architectenbureaus. In alle drie de 
gevallen draait het om  daktuinen waaronder 
geparkeerd wordt, maar in verschillende  
gradaties. In blok A bijvoorbeeld gaat  
het om parkeren op maaiveldniveau, met 
daarboven verhoogde daktuinen. In blok C  
betreft het half verdiept parkeren met voor 
een deel verhoogde tuinen en terrassen. 
“Niet echt hemelbestormend, maar wel 
opvallende vormen van meervoudig  
ruimtegebruik”, noemt Borst de architec-
tonische vormgeving van de tuinen.

Bomen als contrast
“Het idee van het tuinontwerp is deels van 
ons, en deels van een landschapsarchitec-
tenbureau”, vertelt Borst. “Wij dachten  
nog om de bomen in de tuin alleen op 
maaiveldniveau in de volle grond te plaat-
sen. Maar van hen is het idee om ook op 
dakniveau een berkenbos met romantische 
invulling aan te leggen, als contrast met  
de strenge lijnen van het gebouw.”
De daktuin is aangelegd door Van der Tol 
met groendaksystemen van ZinCo en een 
substraatlaag variërend van 15 centimeter 
voor het ‘klein-groen’ tot meer dan 60  
centimeter waar de bomen komen.  

Vanwege de draagkracht van het dak is  
dit pakket alleen te vinden boven de bouw-
kundige kolommen van de parkeergarage.  
Op andere gedeelten van het dak zou het 
geheel te zwaar worden.
Borst: “We hebben als bureau al veel  
groene daken gemaakt, maar dat zijn vooral 
zicht daken. Liever hebben we natuurlijk 
groendaken als gebruiksdaken, omdat die 
meer functies dienen. Ik denk dat we hier in 
dit geval in geslaagd zijn. Al hebben we wel 
een trucje gebruikt om er zeker van te zijn 
dat de mensen ook echt komen: een deel van 
de daktuin is aangelegd als speeltuin voor 
de omwonende kinderen.”

Een romantisch berkenbos op  
het dak als contrast met de 
strenge lijnen van het gebouw

Hoe de jaren 60-achtige  
‘stempelbouw’ met de kenmer-
kende open verkaveling van  
flats te veranderen in moderne 
gesloten ‘bouwblokken’,  
tegelijkertijd een verdichting 
realiseren van het woonoppervlak 
tot 200 procent, en toch de 
tuinstedelijke openheid bewaren? 
Met binnentuinen, groendaken  
en hoge poorten!

Moderne bouwblokken mét groendaken

Een gebied met een tuinstedelijk karakter 
transformeren naar een grootstedelijke 
buurt. Dat was de opdracht waarmee Leen 
Borst van architectenbureau Snitker/Borst 
en de zijnen zich geconfronteerd zagen bij 
de vernieuwing van de Noordstrook in het 
Amsterdamse stadsdeel Slotervaart. “De drie 
nieuwe woonblokken hebben nu nog een 
halfopen U-vorm”, zegt hij, “maar het is de 
bedoeling dat ze over een paar jaar gesloten 
worden. Daarom hebben we in de apparte-
mentencomplexen grote poorten aangebracht 
met een hoogte tot de tweede verdieping, 
waardoor we toch nog een idee van open-
heid behouden.”

Gradaties
De architectuur van het project sluit aan bij 
die van de westelijke tuinsteden, met grote 
glazen puien en ruim gedimensioneerde 
woningen met flexibele plattegronden. Het 
bouwblok omsluit een royale tuin. Deze is 
via de genoemde hoge poorten zichtbaar 
vanaf de straatkant. Het blok bestaat uit 
twee lagen met grondgebonden woningen, 
waarboven drie lagen met appartementen. 
De grondgebonden woningen hebben een 
split-level vloer en een woonkamer met een 
plafondhoogte van ruim vier meter.
Snitker/Borst ontwierp het stedenbouwkundig 
plan voor de gehele Noordstrook en was 
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