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61a ijburG, amsterdam 

situatie

Blok 61A is onderdeel van de ontwikkeling van het Oostelijk 

Haveneiland op IJburg in Amsterdam. Het gebouw ligt aan de 

zuidelijke korte zijde van een groot openbaar park en is samen 

met de buurman, blok 61B, een belangrijk oriëntatiepunt vanaf 

de IJburglaan, de hoofdontsluitingsweg van de wijk.

programma en planopzet

Het gebouw herbergt een bijzonder programma, met op de 

begane grond een medisch kinderdagverblijf en een “gewoon” 

kinderdagverblijf. Daarboven wordt gewoond in een mix van 

woningtypes waaronder woningen voor minder validen. 

Dit geheel vormt een drietal gebouwen die zich voegen in de 

IJburgse skyline. Op de hoeken is het volume het hoogst en 

verticaal geleed. Centraal aan het park, boven de entrees van de 

kindervoorzieningen staat een lager maar veel breder gebouw, 

als een villa tussen de grote broers ingeklemd.

Steeds is gestreefd om naast de gewenste grote schaal 

vanuit stedebouwkundig oogpunt, ook een meer menselijk 

schaalniveau te introduceren. 

De beleving van de gebruikers, zowel de kinderen en bewoners 

als voorbijgangers, is daarom als uitgangspunt gehanteerd. 

Doorzichten, spannende zichtlijnen en de routing van de 

kinderen binnen hun gebouw hebben de basis gevormd voor de 

indeling beneden. 

Alle woningen zijn meerzijdig georiënteerd en genieten een 

wijds uitzicht. De woningentrees liggen aan de straat. De 

entreezone voor de kinderdagverblijven bevindt zich onder 

een grote luifel waar het gebouw iets terugligt aan het park. 

Zo ontstaat een praktisch laad- en losdok voor de busjes, die 

de gehandicapte kinderen halen en brengen, en nodigt deze 

overdekte ruimte uit tot ontmoeting.

De woongebouwen zijn gemetseld met handvormstenen in 

warme vrolijke kleuren. De plint is van witte bakstenen met een 

reliëf van vogelpootjes. Dit materiaal verwijst naar de historie 

van IJburg, dat begon als een zandvlakte waar vogels hun afdruk 

achterlieten.

Van een afstand is Blok 61A is een stevig volume, van dichterbij 

is het een tastbare verzameling huizen. 


