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locatie

locatie / geschiedenis 

De panden nr. 435 en 439 zijn gelegen in het gedeelte van de Kerkstraat tussen Utrechtsestraat en de Amstel, 
op steenworp afstand van de Magere Brug. Van orsprong was de Kerkstraat een achterontsluiting van de 
tuinen en herenhuizen tussen Keizersgracht en Prinsengracht. Koetshuizen, werkplaatsen, personeelswoningen 
en zelfstandige woonhuizen zijn in de zeventiende en achtiende eeuw daar ontwikkeld. 
Deze veelzijdige, van oudsher, levendige straat is naast het wonen ook onderhevig aan een doorgaande 
veranderende bedrijvigheid. 

Amsterdam, februari 2009 

kerkstraat

435
439

situatie 1:500

luchtfoto, 2 september 2004

kerkstraat 435/437 magere brug
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historisch overzicht kerkstraat 435/439

• 1967 ingrijpende verbouwing tot garage c.q. 
doorrit naar achterliggend parkeerterrein, opslag 
op verdiepingen, geen woon functie meer. Volgens 
tekeningen dd. 23-10-1964 / 05-01-1967 van architect 
W.J.M.van Pelt (afb. 2)

• tot 1985 gebruik als doorit (foto 1 & 2) door plaatse-
lijk taxibedrijf en omwonenden.

• 1984/85 opheffi ng parkeerplaatsen in de achtertuinen, verbou-
wing tot woon-werkhuis en aanbouw uitbreiding aan de achter-
zijde volgens huidige situatie en tekeningen dd. 27-03-1984 van 
architecten V10 en volgens vergunning Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg nr. 118.174, dd. 19-04-1985 (afb. 3).

• Voor 2007 samenvoeging begane grond van nr. 435 en 439.

Kerkstraat 435

Bij Kerkstraat 435 is in de loop der jaren de gebruiksbestem-
ming een aantal keren gewijzigd met gevolg van ingrijpen-
de bouwkundige veranderingen. Hieronder geven wij inzicht 
in de levensloop op chronologische volgorde voortkomend 
uit archiefonderzoek en bestandsopname:

• ca. 1690, oprichting onbekend

•1876/77 sanering achterzijde volgens vergunningsacte 25-
10-1876z

• tot 1964 gebruik als woonhuis met twee woningen en 
werkplaats/opslag in het souterrain (afb. 1).

Kerkstraat 439

•1939 sloop van historische panden Kerkstraat nr 437, 439,441, 443 
(afb. 4).

•1939 april aanvraag bouwvergunning voor nieuwbouw 439,441en 443 
door architecten Göbel en den Hertog (afb. 5)

•1939 augustus bouwvergunning verstrekt door Gemeente Amsterdam

•1939/40 oprichting

•voor 1984 verandering pui begane grond 

•na 1985 verandering pui / garagedeur begane grond (foto 3)

•voor 2007 bekleding zijgevel west met aluminium beplating en toevoe-
ging dakterras aan de noordzijde (foto 4).

foto 1 foto 2

afb. 1 afb. 2 afb. 3

afb. 5

afb. 4

foto 3 foto 4
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historische plattegronden

souterrain begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdiepingvoorgevel
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randvoorwaardenbestemmingsplan

WAARDERINGSKAART VERKLARING

orde 1
Rijks- en gemeentelijke monumenten

orde 2
Bouwwerken van voor 1940 die vanwege hun hoge archi-
tectonische kwaliteit hun plaats in de stedenbouwkundige 
structuur en/of als toonaangevend element in een gevel-
wand een belangrijke bijdrage leveren aan het stadsbeeld

orde 3
Bouwwerken van voor 1940 van wisselende architectoni-
sche kwaliteit, die voor wat schaal en detaillering betreft 
passen in de gevelwand, maar geen architectonische of 
stedenbouwkundige meerwaarde hebben.

V
Te vervangen bouwwerken en te bebouwen gaten in de 
gevelwand. 
Bouwwerken van voor 1940 die niet passen in de gevel-
wand en als zodanig geen positieve bijdrage leveren aan 
het stadsbeeld.

N
Nieuwbouw van na 1940

BESTEMMINGEN

gemende doeleinden

maatschappelijke doeleinden

tuinen en erven

openbaar groen

openbare ruimte

waterweg/gracht

BESTEMMINGSPLAN VERKLARING

grens van het bestemmingsplan

bestemmingsgrens

topografi sche ondergrond

functiescheidingslijn

hoogtescheidingslijn

functie -en hoogtescheidingslijn

maximum bouwhoogte in meters

maximum bouwhoogte in meters
maximum goothoogte in meters

huisnummering

maten in meters aangegeven zoals in vroegere keur

AANDUIDINGEN

winkel in aangegeven bouwlaag toegestaan

horeca in I, III, IV in aangegeven bouwlaag toegestaan

horeca in III en IV in aangegeven bouwlaag toegestaan

horeca IV in aangegeven bouwlaag toegestaan

hotel in aangegeven bouwlaag toegestaan

souterrain, kelder

overbouwde doorgang

afwijkend gebruik automatenhal

prostitutiebedrijf toegestaan

woningen niet toegestaan

ligplaats woonboot toegestaan

steiger toegestaan

sluis

keurtuin

te handhaven bebouwing in geval van restauratie/verbetering

vrijstellingskaart

waarderingskaart bestemmingsplan

BLOK

II, V t.m IX, XI geheel keur
XIII, XVI, XIX, XXII

III, IV, X, XII, XIV, XV vrijstelling mogelijk aan
XVII, XX, XXI, XXV Kerkstraat, Reguliersdwars-
straat
  en Raadhuisstraat

I, XVIII, XXIII, XXIV Alle vrijstellingen mogelijk
XXVI, XXVII
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foto´s bestaande situatie 2009

voorgevel Kerkstraat 435

monumentaal gedeelte voorgevel

bestaande garage Kerkstraat 439

vanuit garage naar tuin

voorgevel Kerkstraat 439

huidige woonkamer vanuit noordoost

huidige woonkamer vanuit noordwest

zicht naar tuin

achtergevel vanuit noord

grote boom in tuin

bestaand paviljoen

bestaande pui woonkamer

delen achtergevel 433/435/441

bestaande daklichten

achtergebouw 431

zolderverdieping richting Kerkstraat

zolderverdieping richting tuin

achtergevel bovenbouw
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plattegronden bestaande situatie

begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping
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doorsneden/gevels bestaande situatie

voorgevel

achtergevel doorsnede woonkamer

dwarsdoorsnede 435/439

lengtedoorsnede 435/woonkamer

-7-



ruimtelijke studies/stedenbouw

bestaande situatie
maquette 1:200

volume studie
maquette 1:200

gebouw envelop/structuur
maquette 1:200
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bezonning

winter 27 februari middag lente 31 mei middag zomer 21 juli avond herfst 1 oktober middag
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bouwmethode

COVER_in(side) the backyard
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ontwerptools

1

2

5

6

9
10 11

12

13
21

151617

18

19 20 14

7 8

3 4

BOUWDELEN

1  kerkstraat 435
2  kerkstraat 439
3 achterhuis (cover)
4  tuin-woonkamer
5 tuin

SCULPTURE/SU BLACKWELL

´while you where sleeping II´, 2002

PROGRAMMA

1  tuinhuis
2  zitplaats
3 tuin
4 tuinhuis
5  kleedruimte/fi tness
6  zitkamer
7 bibliotheek
8  slaapkamer
9  eetkamer
10  badkamer
11  muziekkamer/logeerkamer

12 keuken
13 opslag/werkplaats
14 werkkamer A
15 douche
16 toilet
17 trappen
18 trappenhuis
19 werkkamer E
20 logeerkamer
21 portiek/carpoort

OPENINGEN/VERBINDINGEN

A venster slaapkamer
B venster badkamer
C luik slaapkamer
D daklicht slaapkamer
E venster muziekkamer/logeerkamer
F  venster bibliotheek
G  daklicht
H  doorgang bibliotheek
I geen titel, 2001 avh
J doorzichthaard

K wastafel
L spiegel wastafel
X new building 1
M cabinet for malt
N daklicht
O daklicht 
P kas
Q poster balli
R daklicht

A

B

C

E

F
GHI

J

R

K

L

M

N

O

P

Q

D
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eetkamer/woonkamer begane grond
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keuken/opslag begane grond
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portiek/carpoort begane grond
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werkamer begane grond
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trappenhuis begane grond
-17-



bibliotheek begane grond
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werkkamer 1e verdieping
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trappenhuis 1e verdieping
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muziekkamer/logeerkamer 1e verdieping
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logeerkamer 2e verdieping
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trappenhuis 2e verdieping
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badkamer 2e verdieping
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kleedruimte/fi tness 3e verdieping
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slaapkamer 3e verdieping
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technische informatie 
 
1. Warmtevraag huidig ca. 150 kWh/m2
nieuw streven > reduceren naar ca. 30 kWh/m2
2. Warmteverlies beperken middels bouwkundige 
opwaardering van de gebouwschil. Anders dan 
door zware installatietechniek.
3. Gebruik van HR+++ isolatieglas (3-voudig) en zo 
nodig 
voorzetramen  aan de zuidgevel / bovenverdie-
pingen.
4. Warmwatervraag grotendeels afdekken mid-
dels passieve zonne-energie, dwz gebruik van 
Vacuum-buis-collectoren (type SolarHeat HP-12) 
los geplaatst op dakvlak west onder 45°, afmeting 
panelen 2140 x 1450 x 140 mm, 4 stuks > totaal op-
pervlak m2 12,0, gecombineerd met warmwater-
boiler
5. Verwarmingssysteem op lage temperatuur 16/18 
graden middels vloer en wandverwarming.
6. Warmteterugwinning via ventilatielucht / frisse 
luchttoevoer (optioneel)
7. CO2 emissie wordt teruggebracht naar 1/10 van 
huidige situatie
8. Er worden alleen maar milieu- en mensvriende-
lijke producten en afwerkingen toegepast
9. Finale besparing op maandelijkse energiekos-
ten 80%

technische informatie

vacuümbuiscollectoren

duurzame kringloop

2

1

3

1 opwekking
2 warmteberging 
3 warmteverwerking/warmtepomp
v vacuümbuiscollectoren

v

B
A

A lage temperatuur verwarming
B warm tapwater/douche/bad
vv vloerverwarming
wv wandverwarming

vv

wv

vv

vacuümbuiscollectoren
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ontwerp gevel

=

=

+

+
voorgevel Kerkstraat 435

ontwerpprincipe/samenvoeging van oud en nieuw

voorgevel Kerkstraat 439

terugbrengen oude glasindeling/translucent, niet-transparant ivm privacy en veiligheid
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plattegronden

plattegrond begane grond

435

439
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plattegronden

plattegrond 1e verdieping
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plattegronden

plattegrond 2e verdieping
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plattegronden

plattegrond 3e verdieping
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doorsnede

doorsnede A-A
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doorsnede

doorsnede B-B
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doorsnedes

doorsnede C-C doorsnede D-D
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gevels

voorgevel achtergevel
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portiek/carpoort

trapopgang 439

hal

garderobe

opslag

back kitchen

kookeiland

toegang bibliotheek

woon -en eetkamer gezien vanuit tuin

maquette foto´s interieur I
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maquette foto´s interieur II

ochtendlicht op tuinmuur
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maquette foto´s exterieur
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colofon

opdracht

renovatie/verbouwing Kerkstraat 
435/437 te Amsterdam

opdrachtgever

Anna Feichenfeldt & Elmer de Haas
Kerkstraat 435/439
1017 HZ Amsterdam
m  06 51347471

architect

bureau [Ssse]
Gilbert Koskamp
Jekerstraat 92-1
1078 MG Amsterdam
t    020 4710066
m  06 27017815
e   info@bureaussse.nl

ontwerpstudio OvO
ir. Pierre Jennen
Jekerstraat 98-2
1078 MH Amsterdam 

constructeur

H.E. Lüning Adviesbureau voor 
technische houtconstructie BV
E. Lüning
Ellegoorsestraat 7
7004 HC Doetinchem
t    0314 325601
m  06 12345678

copyright

AMSTERDAM, 2009 © bureau [Ssse]
Voor het gebruik van de door ons 
verstrekte documenten gelden de 
volgende voorwaarden.
1. Het is niet toegestaan kopieën te 
vervaardigen.
2. Het auteursrecht van de informatie 
berust bij  bureau [Ssse].
3. De verstrekte informatie mag uitslui-
tend gebruikt worden ten behoeve 
van het betreffende project.
4. Ons bureau is niet aansprakelijk 
voor enige onjuistheid of voor enige 
directe c.q. indirecte schade, gevolg-
schade en/of bedrijfsschade,
ontstaan ten gevolge van het gebruik 
of de onmogelijkheid van gebruik van 
de verstrekte informatie.

COVER_in(side) the backyard
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