
Het buurtje dat bleef

Dit boek vertelt het verhaal van een complex met 244 woningen. Deze zijn in 1873 gebouwd
door vermogende Amsterdammers om minder gefortuneerde stadgenoten beter te laten wonen. 
Dé specialisten in de vroege volkshuisvesting, Pieter Johannes Hamer en zijn zoon Willem,  
maken het ontwerp van het complex. 

Decennia lang wonen er ambachtslieden en werknemers van onder andere Werkspoor in de 
woningen. Als de arbeidersgezinnen vanaf de jaren zestig steeds meer naar de nieuwe buurten 
in en buiten Amsterdam vertrekken, nemen studenten, creatievelingen en andersdenkenden 
hun plaats in. Bewoners die regelmatig op de barricade springen en bijvoorbeeld opkomen voor 
het behoud van hun geliefde Bandenboot, het door Robert Jasper Grootveld ontworpen speeltuig 
annex kunstwerk. 

De sloophamer bungelt jaren boven het woningcomplex als het eiland Oostenburg in 1953 een 
industriële bestemming krijgt. Als dit wordt teruggedraaid, komen de woningen in 1983 via de 
gemeente in handen van de Dageraad, rechtsvoorganger van de Alliantie. Na een kleine opknap-
beurt in de jaren tachtig is de tijd in 2006 rijp voor een ingrijpendere aanpak. De Alliantie maakt 
dan in nauwe samenspraak met bewoners plannen voor een ingrijpende renovatie.

Na de renovatie ogen de straatjes weer als een echt negentiende-eeuws deel van Amsterdam.  
Op de Oostelijke Eilanden is dit een uitzonderlijk beeld want daar hebben de meeste arbeiders-
woningen plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Zeer terecht is het complex daarom sinds 2005 een 
gemeentelijk monument.

H
et buurtje dat bleef

Geschiedenis in vogelvlucht

1873 start bouw 244 woningen

1874 oplevering van alle woningen

1953 industriële bestemming eiland Oostenburg wat op termijn sloop van woningen betekent

1971 Oostenburg krijgt weer grotendeels woonbestemming

1972 Robert Jasper Grootveld ontwerpt de Bandenboot

1977  Libra Groep neemt alle aandelen van de Woning-Maatschappij over

1978 Scheepswerf Seijmonsbergen sluit zijn deuren

1979 Bewoners kraken werfhuisje om sloop te voorkomen
 
1982 Gemeente verplaatst Bandenboot naar de scheepswerf

1983  Gemeente koopt woningcomplex en draagt dit over aan de Dageraad (de Alliantie)

1984 Start opknapbeurt van alle woningen

1993 De buurt komt in actie voor behoud van de Bandenboot

2005 Woningcomplex wordt gemeentelijk monument

2006 De Alliantie kondigt renovatie aan en werkt samen met bewoners plannen uit

2008 Start herhuisvesting: bewoners verhuizen definitief of naar een wisselwoning

2009 Start van de renovatie

2010 Oplevering eerste gerenoveerde woningen

2012  Oplevering laatste gerenoveerde woningen
 Herinrichting van de straten 
 De Bandenboot keert terug in de buurt
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