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situatie

Langs de westkant van de Noorderakerweg, een voor-

malige tuinbouwweg die nu de eerste fase van de uit-

breidingswijk 'de Aker' begrenst, zijn in een reeks losse, 

twee aan twee geschakelde woonhuizen gebouwd. 

In opdracht van één projectontwikkelaar hebben vier 

verschillende architekten elk 2 x 2 geschakelde villa's 

ontworpen, zodat in aansluiting bij het bestaande het 

gedifferentieerde, landelijke beeld versterkt wordt. Ook 

deze nieuwe woningen worden ontsloten via bruggetjes. 

De auto's worden geparkeerd op eigen erf.

De geschakelde woningen zien er uit als één groot huis. 

Dit is zelf weer opgebouwd uit een aantal volumes: twee 

onderling verschoven bakstenen bouwmassa's haaks op 

de weg en daarop parallel aan de weg de wit gestucte 

bovenbouw.

de woning

Binnen de woning is vrijheid in het gebruik en de inde-

ling nagestreefd. Op de eerste verdieping ligt de woon-

kamer, een geheel open ruimte met een iets grotere 

verdiepingshoogte bestaande uit een aantal plekken. 

Een grote vide zorgt voor een ruimtelijke relatie met de 

eetkeuken op de begane grond grenzend aan de tuin. 

Vanuit de woonkamer is er een weids uitzicht over 

Ringvaart en polders. De rest van de begane grond 

bestaat uit een grote kamer met badkamer. Deze kan 

los van de rest van het huis functioneren (opgroeiend 

kind, inwonende oudere), het kan ook een praktijkruimte 

aan huis zijn.

De tweede verdieping (ongezien te bereiken via de 

centrale trap) bestaat uit twee of drie kamers en een 

badkamer aan een groot dakterras.

2x2 geschakelde villa's

Noorderakerweg, Amsterdam Osdorp

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen bv

1994 - 1998
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