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KENK architecten heeft in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam een 
hoopvol project met 100 zelfstandige woningen voor 50 starters en 50 
statushouders gerealiseerd. Met dit uitnodigende woongebouw aan de 
Wormerveerstraat voegt KENK architecten samen met woningbouwcor-
poratie de Key een nieuw hoofdstuk toe aan de zorgvuldige sociale won-
ingbouwtraditie van de stad door ‘ontmoeten’ centraal te stellen in een 
rijk gedetailleerd, duurzaam ontwerp voor mensen die een nieuwe start 
willen maken.
 In het Startblok Wormerveerstraat zijn alle gemeenschappelijke 
ruimtes ontworpen om collectief gebruik te stimuleren. Naast de wonin-
gen biedt het project aan de nieuwe bewoners een gemeenschappelijke 
ruimte rond een spectaculair, Piranesi-achtig trappenhuis, met trappen 
en bruggen die elkaar passeren om de kans op spontane ontmoetingen 
te vergroten. Een muurschildering van beeldend kunstenaar Gino Hoiting 
is geïntegreerd in het ontwerp. De gedeelde tuin op het zuiden bevat een 
kas waar bewoners hun eigen voedsel kunnen kweken. 
 De architectuur van Startblok Wormerveerstraat reageert in een 
subtiele dialoog op het ernaast gelegen historische monument van de 
gevierde Amsterdamse school architect Michel de Klerk. In de plint van 
het project bevindt zich een monumentale entree van hout en natu-
ursteen. Bovenin de gevel refereert een uitbundig gemodelleerde driedi-



Startblok Wormerveerstraat

mensionale kroon aan de lange, 
stedelijke wanden uit de periode 
van de Amsterdamse School. Deze 
lijnen worden verder benadrukt door 
het toepassen van herhaling, die in 
de verte het beeld oproept van een 
locomotief met verschillende wagons. 
Historische ornamenten van de loca-
tie zijn hergebruikt en in het gevel-
concept verwerkt. 
 Het Startblok Wormerveer-
straat is opgeleverd aan de bewoners, 
waarvan de helft als vluchteling naar 
Nederland is gekomen. Alle uitver-
koren bewoners zijn mede op motiva-
tie geselecteerd door De Key, die met 
dit ‘Startblok’ jonge mensen kansen 
wil bieden om een gemeenschap te 
vormen. De bewoners helpen elkaar 
op weg met hun gezamenlijk doel: 
een goede start in Amsterdam.  


