Hieronder wat details over de Walenkamp-woningblokken tussen Tasmanstraat en Nova
Zemblastraat en Houtmankade en Spaarndammerstraat.
Ik ga er vanuit dat het in het verhaal op de weekpagina van Theo Bakker’s Domein gaat over
het blok tussen Bontekoestraat en Houtmankade, gezien de vele brievenbussen, nummerplaten
en meerdere deuren per portiek.
Dubbele woningen
Dat verhaal van de voor-en-achterhuizen zit in mijn achterhoofd, doordat toen ik nog bij mijn
vader woonde, hij ons vertelde dat hij een huurwoning had bekeken aan de Tasmanstraat.
Dat moet midden jaren 90 zijn geweest.
Hij vertelde toen van vele huizen aan 1 trappenhuis, met een hele kleine ruimte (soort
binnenplaats, niet zijnde de grote binnentuin want die beschreef hij apart) aan het trappenhuis.
Er zouden vóór en achter woningen zijn (aan de Tasmanstraat dus in dit geval).
De drukte (het grote aantal gezinnen) op het trappenhuis en de kleine huizen (die bovendien
erg donker zouden zijn) waren een reden voor hem om niet te kiezen voor zo'n huis.
Verschillen met de andere Walenkamp blokken
De blokken aan "mijn" kant (Spaarndammerstraat zijde) hebben namelijk helemaal geen
gebouwen in de binnentuin (achterhuizen?) en zijn symmetrisch aangelegd. Het enige verschil
tussen N.Z-straat en Tasmanstraat is een hoogteverschil: De Tasmanstraat is een premiere
waterkering. De blokken zijn dus getrapt aangelegd, kun je zien aan het dak en de deuren in
de zijstraten: steeds hoger richting de Tasmanstraat.
Het blok waar wij het over hebben heeft ook een gelijkaardig uiterlijk aan Tasmanstraat en
NZ-straat. Echter, niet geheel symmetrisch en 'on af' en in een soort U-vorm, onderbroken
andersoortige gebouwen: pakhuizen, een school en een soort bos-en-lommer achtig gebouw
bij de brug.
Portieken met bogen
In tegenstelling tot mijn eigen blok zijn hier portieken met bogen waar in je de deuren vindt.
Het zijn altijd 2 portiek-poorten (en dus trappenhuizen) naast elkaar. Met aan de buitenkanten
de deuren van de beganegrond-woningen, en in het midden de twee deuren naar boven,
gescheiden door een grote stalen brievenbus-kast die zich achter de boogpilaar bevindt. Er
lijken hier méér brievenbussen te zijn dan het aantal zichtbare woonlagen.
De deuren in de blokken tussen de Aert van Nes en Bontekoestraat staan meteen aan de weg,
hebben géén portiek. Wij hebben per trappenhuis ook maar 3 brievenbussen die in een groene
stalen bak op de gevel zijn geschroefd.
Aantal huizen per portiek
Vanaf de straat zie je 1 benedenhuis met daarop 3 woonlagen en de zolderkap.
Er zijn per portiek (poortje) 2 deuren.
Daarvan is 1 deur voor beneden, en meteen daarnaast een deur voor de woonlagen er boven.
Dat zouden er dan 3 moeten zijn, echter zijn er vaak 4 of 5 nummers en 4 of 5 postbussen.
Soms zelfs 7.
Wat gebeurt er bijvoorbeeld hier, bij dit huis met extreem veel huisnummers.
Ik heb er net in het donker een foto van gemaakt.
Wat ik er verwarrend aan vind is, dat de linker nummerplaat 7 nummers bevat, en de rechter
"slechts" 4 (dat zouden dus 4 woonlagen bovenop de beganegrond moeten zijn)

Gezien het feit dat je slechts 3 woonlagen kunt zien boven de benedenwoning (die links en
rechts hun eigen nummerplaatje hebben) moet dit wel betekenen dat er zich woningen achter
de zichtbare woningen bevinden.
Dat de rechter nummerplaat minder nummers bevat, zou misschien kunnen betekenen dat daar
woningen zijn samengevoegd.
Althans, dat is mijn conclussie, maar ik kan er verder geen informatie over vinden.

Trappenhuizen
Het valt me ook op dat in dit blok de twee portiek-poorten direct tegen elkaar zitten, en
daardoor twee trappenhuizen aan elkaar grenzen. In mijn blok is dat niet zo, van voren gezien
is rechts mijn eigen trap, en links van mijn huis de trap van de buren.
Stadsplategrond
Als ik de stadskaart er op na sla, dan zie je het grote aantal nummers per kavel, terwijl de
huizen niet hoger worden.
[link: http://www.opdekaart.amsterdam.nl/#map ]
In bijgevoegde afbeeldingen zie je het blok Bontekoestraat-Houtmankade, en mijn blok (ik
woon op 342, links onder, vakje 338 t/m 344) beide op de zelfde schaal.

Hieruit blijkt dat mijn woning ongeveer net zo groot is als de vermeende voor-enachterhuizen in het door ons besproken blok. De huizen aan de Bontekoestraat zijn dat ook
ongeveer, niet te vergeten de nummers 234 tm 256 op de hoek.
Daarom zou ik het geheel niet raar vinden – en ben ik er altijd van uit gegaan – dat het voor
en achterhuizen betrof, van ongeveer 30 vierkante meter per wooneenheid. (Mijn eigen
wooneenheid is 30m2).

Jammergenoeg kan ik geen tekst of afbeelding vinden dat echt bewijst dat er gescheiden voor
en achterhuizen zijn, of zijn geweest.
Het kan natuurlijk zijn dat de huizen inmiddels zijn samengevoegd, maar misschien niet
allemaal.
Woningstichting De Key heeft een beleid gevoerd om zo veel mogelijk op te knappen en te
verkopen. Samenvoegen hoorde daarbij. Het zou me niet verbazen als dat bij sommige
eenheden ook echt is gebeurd.

De portieken aan de oostkant van de Nova Zemblastraat. In de deuren zitten brievenbussen,
maar achter de boogpilaar met nummerplaatjes hangen ook stalen brievenbuskasten.
Meestal met 4 klepjes, en soms met 7 kleppen.

Tussen de deuren en de boog-pilaar zitten ook nog brievenbussen in een stalen kast. Links op
deze foto zie je de grijze kast met 4 kleppen.

Overige info
Hier nog een link naar een nieuwsbrief van Woningstichting De Key.
http://www.dekey.nl/fileadmin/com/pdf/corporate/KEY_JV_2009_Binnenwerk_7.pdf
Hier [http://www.sash.nl/sasha3_archief_2009.html] staat informatie van de protesten in 2009
tegen de sociale woning-afbraak, waarin ook de toenmalige plannen worden genoemd (daar
wordt tegen geprotesteerd).
Hier staat het bestemmingsplan van deze en omliggende buurten:
http://www.westerdok.info/PDF/Bestemmingsplan%20Spaarndammer%20en%20Zeeheldenb
uurt.pdf
Tot zover dan mijn input betreffende de Walenkamp blokken. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Hartelijke groet,
Jaap Schoen

