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de restauratie van de Kraaipanschool in de door 
H.p. berlage ontworpen Transvaalbuurt in Amster-
dam was aanleiding voor de introductie van een 
plein aan de achterzijde van de school. Arjen 
Hoogeveen ontwierp twee woongebouwen die het 
nieuwe plein vormen en de overgang naar de Hof-
meyrstraat maken.
de gevels van de blokken zijn vrijwel monochroom 
gehouden met zandgele handvormstenen en crème-
kleurige kozijnen, waardoor het reliëf van uit-
springende balkons en diverse decoraties tot 
zijn recht komt. de straathoeken zijn afgerond. 
de gebouwen vertonen zo trekken van de Amster-
damse School-architectuur, die volgens de archi-
tect eigen is aan de buurt.
Hoewel de uitvoeringskwaliteit en de afwerking 
van de entreehallen matig zijn, is dit project 
op een rustige manier doorwerkt. Het bezit een 
variëteit aan woningtypen die geschikt zijn voor 
ouderen en begeleid wonen. de galerijen zijn 
voorzien van bloembakken en geven via trappen 
direct toegang tot het binnenterrein. Op voor-
stel van kunstenaar martijn Sandberg is in de 
bestrating van het plein met gekleurde bakstenen 
de tekst ‘morgen komt alles goed’ aangebracht. 

the restoration of the Kraaipan school in Amster-
dam’s Berlage-designed transvaal district 
provided the opportunity to introduce a square 
at the rear of the school. Arjen hoogeveen 
designed two apartment buildings that give shape 
to the new square and create the transition to 
hofmeyrstraat.
the elevations of the blocks are virtually mono-
chrome, with sand-coloured hand-moulded bricks 
and cream frames, which serves to emphasize the 
relief-effect of the projecting balconies and 
various decorative features. the street corners 
are rounded. All in all, the buildings display 
characteristics of Amsterdam school archi tecture, 
which the architect explains is typical of the 
neighbourhood. 
Although the quality of the execution and the 
finishing of the entrance halls are mediocre, 
this is a quietly accomplished project. It offers 
a variety of housing types that are suitable  
for the elderly and assisted living. the access 
galleries are furnished with flower boxes and the 
stairs lead directly to the courtyard. At the 
suggestion of the artist martijn sandberg, the 
text ‘tomorrow everything will be all right’ is 
picked out in coloured bricks in the paving of 
the square. 
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Situatie/Site plan 

A hofmeyrstraat

B transvaalkade

c Kraaipanschool

Eerste verdieping/First floor

doorsneden/Sections

1 entree/entrance

2 galerij/walkway

3 woonkamer/living room

4 keuken/kitchen

5 badkamer/bathroom

6 slaapkamer/bedroom

7 trappenhuis/staircase

8 gang/corridor

9 zit-slaapkamer/bed-sitting room

10 balkon/balcony

Seriematige woningbouw
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