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FEESTEN, BOUWEN  
EN WONEN  

ZONDER DOGMA’S
THE HARBOUR CLUB IN AMSTERDAM-OOST

DOOR LEVS ARCHITECTEN

The Harbour Club kreeg een 
L-vormige nieuwbouw van zes lagen 
die de oude wijnterminal omarmt. Zo 
sluit het complex aan op de typologie 
van de nieuwbouw ernaast.
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Nog voordat het Cruquiuseiland in Amsterdam werd herontwikkeld, zat 
daar al The Harbour Club. Toen duidelijk werd dat er tweeduizend woningen 
op het eiland moesten komen, was iedereen het erover eens: de club moest 
blijven – op het eiland, in de loods én in bedrijf tijdens de werkzaamheden. 
Om dat allemaal mogelijk te maken moest er een hoop gebeuren: erin, 
eromheen én erbovenop.
Tekst Tracy Metz | Beeld LEVS architecten – Thijs van Stigt



Amsterdam raakt zoetjesaan door zijn havens heen. De 
echte havenactiviteit is allang naar het westen ver-
huisd, in het oosten wordt nu na het KNSM- en het 
Java-eiland en Borneo-Sporenburg de laatste binnen-
haven ontwikkeld voor wonen en werken, onderwijs 

en horeca: Cruquiuseiland.
Dat esthetiek en verkeer bij de aanleg niet zo’n rol speelden, 

zie je al met één blik op de kaart: het ‘eiland’ heeft de wat 
lompe vorm van een haak, en de enige weg eroverheen loopt 
zonder opsmuk dwars door het midden. Logisch, ja, in het 
begin was haast alle vervoer van en naar het eiland over water 
of via het spoor. Maar als hier de geplande tweeduizend 
woningen komen, wordt het verkeer wel een ‘dingetje’.

Het parkeren was al een thema voordat de herontwikkeling 
op gang kwam. The Harbour Club was de eerste openbare 
(horeca)voorziening op Cruquius, omringd door loodsen, een 
betoncentrale en silo’s waar Albert Heijn z’n drankvoorraad 
opsloeg. De club – een restaurant dat nu ook uitgebreid is met 
een theaterzaal, alles bij elkaar 3200 vierkante meter – zat in 
een historische houten loods uit 1895 met een mooi houten 
dak met spanten. Je kunt er met vier- tot vijfhonderd man 
eten, er is honderd man personeel – het gaat er uitbundig aan 
toe. Als de klanten ’s avonds laat naar hun auto terugliepen 
galmde het geroep over het water en klotste tegen de gevels 
aan de overkant. Hoe moest dat dan als de Club omringd 
werd door woningen die nog veel dichterbij staan?

Vrij zicht op het water
Het experimentele van Cruquiuseiland als geheel is dat er 
geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan is gemaakt en er 
geen beoordeling door welstand is. Wel hield de gemeentelijke 
supervisor regie over de architectuur, de samenhang tussen de 
gebouwen aan het water, en de toegepaste kleuren en materia-
len. De gemeente Amsterdam en ontwikkelaar Amvest, die 
ook zijn hoofdkantoor op het eiland heeft, bedachten samen 
een ‘spelregelkaart’. De spelregels bepalen bijvoorbeeld dat er 
door de dwarsstraten vrij zicht op het water moet zijn, dat er 
een paar architectonische accenten moesten komen en dat de 
oude havenkraan en een enkele gebouwen, waaronder de 
houten loods van The Harbour Club, behouden moesten 
blijven. 

“We willen als architecten ondogmatisch met dit gebied 
omgaan”, zegt Jurriaan van Stigt van Levs. Hij is ervan over-
tuigd dat deze aanpak, mede dankzij een opdrachtgever die er 
echt iets moois van wil maken, op dit soort industriële loca-
ties beter werkt dan dichtgetimmerde plannen waarin elke 
vierkante centimeter is vastgelegd.

Levs is nauw betrokken is bij de hele herontwikkeling: het 
bureau ontwikkelde het programma van eisen en nam het 
voortouw bij het bepalen van het programma. Ze zaten er al 
letterlijk dicht op, aangezien hun eigen kantoor op het eiland 
staat, aan het eind van de haak. Ze hebben vier gebouwen 
voor hun rekening genomen, waaronder The Harbour Club. 

Situatietekening
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Een groot deel van de woningen kijkt uit over het groene dak van The Harbour Club naar het water.
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The Harbourclub voegt zich in de rij woongebouwen langs de Cruquiusweg.
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De oude loods heeft met de 
overkapping een duidelijk 
gezicht naar de kade.



Die heeft een speciale plek in hun hart, omdat het waanzinnig 
ingewikkeld was en helemaal uniek. Eraan verdienen zat er 
niet in – het was een liefdesbaby.

Eigen fundering
Om het parkeren op te lossen zijn er 120 plekken gebouwd 
onder het belendende blok en onder het hotel iets verderop 
aan de straat. Aan twee kanten van de loods zijn er in totaal 
89 woningen toegevoegd: drie verdiepingen boven de zaal, zes 
verdiepingen aan de straatkant. Van die 89 zijn 81 voor star-
ters. Daarvan zijn dertig smalle studio’s boven het theater. De 
andere 51 zijn corridorwoningen aan de tussenstraat. Dan 
zijn er nog vijf woon-werkwoningen op de begane grond. De 
woningen moesten hun eigen fundering krijgen, om de 
nieuwe geluidsdichte theaterzaal heen.

Blijven er nog drie woningen over. Die staan op het dak. Dit 
is wat er over is van de ruim dertig silo’s die tot voor kort op 
een terrein ernaast stonden. De rest is gesloopt, maar iets van 
dat kenmerkende industriële erfgoed moest bewaard blijven, 
vond Levs. In een opwelling zei Van Stigt tegen Amvest: 

“Weet je wat, we zetten ze op het dak als woningen.” En inder-
daad, nu staan er drie heel aparte koopwoningen van ieder 
170 vierkante meter en drie verdiepingen, met een gemeen-
schappelijk terras. Je gaat met de lift omhoog , je komt uit op 
een houten dek en loopt dan naar je eigen silo. Twee totaal 
verschillende werelden op elkaar gestapeld.

Zwevend groen dak
Restaurant met nachtclub met woningen: dat is toch de kat op 
het spek binden? Inderdaad, het geluid was een grote uitda-
ging. “Dat mooie houten dak van de loods houdt natuurlijk 
geen geluid tegen”, zegt Van Stigt. “Dus hebben we er een 
zwevend groen dak op stalen pootjes overheen gelegd.” Vóór 
het restaurant is nu een theaterzaal in een geheel geluidsdichte 
dubbele doos-in-een-doosconstructie gemaakt. Daaromheen 
ligt de foyer, die straks wordt ingericht met banken en street 
art-achtige schilderingen op de muren. “Het was een hele 
puzzel om het er allemaal vanzelfsprekend en aangenaam uit 
te laten zien.” 
Ondogmatisch is het zeker. 

Schematische weergave van het concept

ARCHITECTUURTHE HARBOUR CLUB IN AMSTERDAM-OOST
DOOR LEVS ARCHITECTEN 91de Architect  |  maart 2022

Stap 1: De oude wijnterminal en drie wijnsilo’s worden behouden, de 
bedrijfshal uit de jaren negentig wordt gesloopt.

Stap 4: Wijnsilo’s worden op het dak geplaatst en op de oude wijntermi-
nal komt een groen dak, onder meer als geluidsisolatie.

Stap 2: De nieuwe banqueting-ruimte wordt als doos-in-doosconstruc-
tie gemaakt en ontwikkeling van een nieuw entreeplein.

Stap 5: Nieuwe situatie waarbij The Harbour Club aan de doorlopende kade ligt.

Stap 3: Voortzetting van de stedenbouwkundige stempel door een haak 
rondom en bovenop te plaatsen.

5 m
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Het interieur van The Harbour Club heeft de club er zelf ingebouwd. Beeld Nico Alsemgeest Fotografie
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Met het doos-in-doosprincipe is de nieuwe evenementen-
ruimte geheel losgekoppeld van de overige functies in het 

gebouw om geluidsoverlast te voorkomen. Een tweede, 
glazen huid creëert een bufferzone die dienstdoet als foyer.
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Op de begane grond bevinden zich aan de straatzijde vijf 
woon-werkeenheden. Daarboven zijn er starterswoningen, 
3,6 meter brede doorzonstudio’s met aan de straatkant een 
loggia en aan de andere kant een leefgalerij. 
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De drie silowoningen 
delen een dakterras.
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De silowoningen staan boven op 

de starters woningen.
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De entree naar een starterswoning 
ligt aan een leefgalerij.
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Over de oude wijnterminal kragen eenzijdig georiënteerde woningen vijf meter uit. Hun half-inpandige balkons kijken uit over de haven en het nieuwe 
groene dak van de terminal.
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Opdrachtgever Amvest, Amsterdam
Ontwerp LEVS architecten, Amsterdam
Projectarchitecten Adriaan Mout, Jurriaan van Stigt, Marianne Loof, Surya Steijlen
Medewerkers Daan Goedhart, Mark Gijsbers
Bouwmanagement JMJ Bouwmanagement, Den Haag
Adviseur constructie Pieters Bouwtechniek, Amsterdam 
Adviseur installaties Ingenieursburo Linssen, Amsterdam
Adviseur bouwfysica Nieman-Valk Technisch Adviesbureau, Rijswijk
Adviseur akoestiek Level Acoustics & Vibration, Eindhoven
Overige adviseurs RHDHV, Amersfoort
Aannemer Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen, Warmenhuizen
Landschapsarchitect Buro Lubbers, Vught
Bruto vloeroppervlakte 10.200 m²
Programma 3200 m² restaurant en theater, 81 startersappartementen (huur),  
3 luxe stadswoningen (koop), 5 woon-werkwoningen (koop)
Definitief ontwerp 2018
Bouw 2019 – 2021

The Harbour Club, Amsterdam-Oost

De Cruquiusweg in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam in 1987. Beeld Stadsarchief Amsterdam 

Meer weten?
Scan de QR-code voor de podcast van  

de Architect met Marianne Loof, architect 
en oprichter van LEVS Architecten

dearchitect.nl/podcast


