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“
GEEN
ENKEL
HET
ZELFDE
”
PER VERDIEPING IS ER

Meiboom is de entree van de parkachtige
Jacob Israël de Haanstraat en daarmee
ook een belangrijke blikvanger van
Oostzijderpark. Het gebouw valt op
vanwege zijn markante vorm en het
opvallend metselwerk. Architect Maarten
Groeneveld van Just Architects ontwerpt
met zijn team de vijfhonderd woningen in
Oostzijderpark en vertelt over zijn visie op
de wijk en zijn idee achter Meiboom.

APPARTEMENT

De architect
van Meiboom

M

OZP Meiboom is driehoekig, dat zie je

niet vaak.
MG “Dat klopt, het is een ontzettend
markant gebouw. In het stedenbouw
kundig plan zie je dat de de Jacob Israël de

Haanstraat de spoorzone snijdt. Precies in de vorm van die
punt ontstond als vanzelf Meiboom. Dit leende zich voor een
originele indeling en heeft ervoor gezorgd dat per verdieping
geen enkel appartement hetzelfde is. Elke woonlaag kent
één appartement in de grootte M, L, XL en XXL en dat maakt
het leuk en gevarieerd.”
OZP Zijn de appartementen bedoeld voor een

afwisselend publiek?
MG “We houden van woonprojecten waarin veel verschillende groepen zich thuis voelen. Zo hebben we op het
Zeeburgereiland in Amsterdam ooit woningen gemaakt in
één complex, uiteenlopend van 30 m2 tot 150 m2. Daar wonen
starters, stelletjes, gezinnen en empty nesters heel gemoedelijk naast elkaar. Zo extreem wordt het in Meiboom niet,
maar de appartementen van 67 m2 tot en met 129 m2 zijn
interessant voor een groot deel van de zoekenden op de
woningmarkt. Van stelletjes en kleine gezinnen die de hoge
huren in Amsterdam niet meer willen betalen tot senioren
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Maquette: Corduwener Maquettes

die liever gelijkvloers, maar wel levendig willen wonen. Door
die variatie aan woningen aan te bieden, komt er een mooie
sociale mix in Meiboom terecht.”
OZP En iedereen heeft er lekker de ruimte.
MG “De meeste appartementen hebben grote rechthoekige kamers, praktisch in te delen, zonder loze ruimtes en
verloren hoekjes. Daarbij hebben ze veel geveloppervlak

Op je balkon heb
je alle ruimte om
het echt gezellig
te maken

met veel ruimte voor ramen, waardoor het prachtig lichte
woningen worden. De appartementen met maat M hebben
één slaapkamer, alle andere hebben er maar liefst drie. Het
grootste appartement ligt op de kop van het gebouw, in de
punt als het ware, en heeft dankzij de schuine muren een
wat speelsere indeling.”

MG “Voor ons draait alles om woongenot. Of je nu in een
startersappartement woont of in een groot, luxe huis. Alle
bewoners moeten er plezierig kunnen wonen. En dat geldt
ook voor de buitenruimten. Daarom hebben de appartementen van Meiboom allemaal grote balkons gekregen
waar je met minstens vier personen rondom een flinke

Precies op de lijn waar Jacob
Israël de Haanstraat de
spoorzone snijdt, ontstond als
vanzelf Meiboom.

tafel kunt eten en het echt gezellig kunt maken. Eén van de

Maquette: Corduwener Maquettes

OZP Hoe zit het met de buitenruimte?

leen een fraaie en chique afwerking, maar heeft bovendien
als voordeel dat er geen vocht en vuil de steen binnendringt.
Elke woonlaag kent één
appartement in de grootte
M, L, XL en XXL. Dat maakt
Meiboom leuk en gevarieerd.

Ook bijzonder: de balkons van Meiboom krijgen een rand
van metselwerk. Meestal wordt dit van beton gemaakt,
maar dat wordt na verloop van tijd vuil en groen. Door de
randen van metselwerk te voorzien, krijgen ze een hoogwaardige afwerking en blijven ze mooi. Over tientallen jaren
ziet de gevel van Meiboom er dus nog net zo aantrekkelijk uit

op elk moment van de dag in de zon of juist in de schaduw

als net na de bouw.”

kunt zitten.”
OZP Ook het uiterlijk van Meiboom springt eruit, toch?
MG “Buiten de bijzondere vorm van het gebouw hebben we
voor de bouw ook gekozen voor bijzondere bakstenen. De
plint beneden wordt gemaakt van een rode gemêleerde
baksteen, die je terugziet in de neggen, de ruimte rondom

Maquette: Corduwener Maquettes

kleinere appartementen heeft zelfs twee balkons, zodat je

OZP Mooie gedetailleerde, gemetselde gevels zijn jullie

handelsmerk?
MG: “Absoluut. Wij vinden dat metselwerk het best past bij
woningbouw. Je kunt zo prachtig variëren met metselwerk,
zoals fraaie metselverbanden leggen of mooie dakranden
maken. Woningen krijgen er bovendien een echte ambach-

de kozijnen. Dit geeft warmte aan het gebouw. Voor de rest

telijke uitstraling van en dat past goed bij Oostzijderpark en

van Meiboom kozen we voor een hoogwaardige witte steen.

Zaandam. In de historische, architectuur zie je namelijk dat

Dit is een harde steen, afkomstig uit Duitsland, die zo hard

in de Zaanstreek vroeger veel werd gespeeld met metsel-

is gebakken dat hij een beetje is verglaast. Dat wil zeggen

werk en ornamenten. Daar kunnen wij echt wat mee.”

dat deze steen een heel klein beetje glanst. Dit geeft niet alOZP Zien we dit in heel Oostzijderpark terug?
MG “Zeker. Het ontwerp van de gevels is bepalend voor de

“

De ambachtelijke
uitstraling van
metselwerk
past goed bij
Oostzijderpark en
Zaandam

”

sfeer die je neerzet in een wijk. Daarbij letten we op wat er
binnen en rondom een gebouw afspeelt. Denk aan grote
glasopeningen bij een woonkamer of ruime terrassen. In
Oostzijderpark ontstaat straks een kleurenpalet van prachtige stenen. We rijden echt stad en land af om de juiste
stenen te vinden voor onze projecten.”
OZP Hoe komt de wijk er straks verder uit te zien?
MG “Het wordt een wijk met een groen karakter. Zo komt er
met de centraal gelegen parklaan een mooie, groene laan.
De woningen mogen vier lagen hebben. Dan kun je bijvoorDe woningen krijgen door het
hoogwaardige metselwerk
een ambachtelijke uitstraling.
Dat past goed bij Oostzijderpark en Zaandam.

beeld iets moois doen met een vide, maar ook werken met
trappen naar een splitlevel. Parkeerplaatsen zul je weinig
zien in de wijk. Zo realiseren we in één blok een ondergrondse parkeerkelder. In een ander blok parkeer je in het blok,
zodat je vanaf buiten de auto’s niet ziet. Op deze manier
behoud je de groene uitstraling.”
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