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Transformatie van een wĳk
De Transvaalbuurt in Amsterdam- Oost is de 
afgelopen jaren getransformeerd naar een 
levendige en bruisende wijk. Het project Kraaipan 
is een mooi voorbeeld van deze transformatie. 
Met de renovatie van de monumentale Kraaipan -
school, de nieuwbouw van senioren- en zorg -
woningen en de inrichting van het plein aan de 
Hofmeyrstraat, heeft de wijk een nieuw elan 
gekregen. En niet te vergeten, bewoners hebben 
een nieuw thuis thuis gekregen.

De Transvaalbuurt 
De Transvaalbuurt is in de jaren 1910 tot 1920 
gebouwd als stadsuitbreidingswijk. Aan de basis 
stonden enkele woningbouwverenigingen, die  
er huizenblokken met sociale huurwoningen 
bouwden. Ook de Gemeentelijke Woningdienst 
Amsterdam (rechtsvoorganger van Ymere) zette 
hier de eerste schreden als woningbouwer.
De naam Transvaalbuurt verwijst naar de namen 
van straten en pleinen die ontleend zijn aan 

Transvaal in Zuid-Afrika. Jarenlang werd de wijk 
de ‘Afrikanerbuurt’ genoemd. Later veranderde 
de naam in Transvaalbuurt.

Inspiratie Berlage 
Architect Berlage ontwierp het stratenplan: 
kromme en rechte straten afgewisseld met 
pleinen en plantsoenen. Veel van de arbeiders -
woningen werden gebouwd in de stijl van de 
Amsterdamse School. Hierdoor heeft de buurt 
een eigen sfeer, met bijzondere hoekjes en mooie 
afwerkingen. Nadeel van deze bouw is dat een 
groot deel van de woningen relatief klein is.

Stedenbouwkundige assen  
en structuur 
Met de renovatie van de Kraaipanschool en de 
nieuwbouw van de woningen heeft Ymere de 
karakteristieken van de Amsterdamse School  
stijl teruggegeven aan de buurt. De zorgvuldige 
detaillering van de gevels van de woningen met 
rollagen, de doorlopende balkons en gebogen 
kozijnen zijn hier het bewijs van. Door de sloop van 
een woongebouw en de aanleg van een plein voor 
de school aan de Hofmeyrstraat is de symmetrie 
van de stedenbouwkundige assen binnen de 
Transvaalbuurt in ere hersteld. Ook geeft het 
plein in de Hofmeyrstraat licht en ruimte en zicht 
op de tot nu verstopte achtergevel van de school.


