
Neelu Boparai, architect, 

Boparai associates 

Bv architekteN BNa, 

oostzaaN

“Aluminium drAAgt bij AAn nAtuurlijke dynAmiek”
Boparai associates Bv architekten

Architect neelu boparai van boparai Asso-

ciates bv Architekten uit Oostzaan: “de 

verbinding met de tijden van weleer is  

terug te vinden in kleur en vorm van de 

schuine daken en de dakpannen die door-

getrokken zijn naar de gevels. daarnaast 

zijn bepaalde geveldelen bekleed met ver-

ticale delen.”

het appartementengebouw in obdam be-

staat uit vier bouwlagen. De eerste twee ver-

diepingen zijn gereserveerd voor twaalf zorg-

appartementen voor mensen met een 

verstandelijke beperking met gemeenschap-

pelijke ruimtes, kantoren voor begeleiders, 

een vergaderkamer en bergingen. op de der-

de en vierde verdiepingen bevinden zich 

twaalf huurappartementen. Door de bijzon-

dere kavelvorm is het complex in een soort 

driehoek gebouwd. De architect heeft in haar 

ontwerp er rekening mee gehouden dat het 

complex niet massief oogt. “De gevels gaan 

niet strak omhoog, maar zijn min of meer uit 

het volume gesneden. De uit een 

warmbruine baksteen opgetrok-

ken blokken fungeren als een 

soort boekensteun voor de ap-

partementen, die refereren aan 

de boerenschuren. Deze apparte-

menten hebben de kleur broeker-

grijs, heel kenmerkend voor de 

streek Broek en Waterland.”

Plasticiteit
het avontuurlijke karakter van de 

polderweijde wordt ook nog eens 

geaccentueerd door de entree 

van het gebouw. het lijkt alsof er 

een stuk is uitgehouwen door de 

bovenste twee woonlagen ach-

terwege te laten. Zo ontstaat er 

ruimte voor een daktuin; het ver-

zonken gedeelte bestaat uit een 

grote glaspartij, waardoor er dag-

licht in het gebouw valt. “hier-

door is het gebouw veel minder 

massief en ontstaat er een aange-

name plasticiteit. Doordat we de 

gevels in kleinere segmenten en 

vlakken van verschillende materi-

alen hebben verdeeld, past het 

gebouw goed bij de kleinschalig-

heid van de omgeving”, aldus 

neelu Boparai.  “ook voor de be-

vestiging van de balkons hebben 

we gekozen voor een oplossing 

die massaliteit verzacht. De bal-

kons zijn niet voorzien van  

kolommen, maar worden deels 

gedragen door ranke schoren.”

detaillering
De vensters zijn voorzien van alu-

minium waterslagen en voor de 

dakrandafwerking zijn aluminium 

daktrimmen en een aluminium 

muurafdeksysteem gebruikt. in de 

hal van het complex is aluminium 

zetwerk toegepast. neelu Boparai: 

“De materiaalkeuze speelt een be-

langrijke rol in het ontwerp. Door 

het gebruik van verschillende ma-

terialen ontstaat er een natuurlijke  

dynamiek. voor de detaillering 

hebben we gekozen voor alumini-

um, omdat het een licht materiaal 

is, eenvoudig in de juiste kleur ver-

werkbaar en het is onderhouds-

arm. ook niet onbelangrijk is dat 

aluminium hufterproof is.”

in polderweijde is een ontwerp 

ontstaan, waarin van alles ge-

beurt. neelu Boparai is in haar  

opzet om de massaliteit van het 

gebouw te doorbreken bijzonder 

goed geslaagd. Binnenkort start 

de bouw van de volgende fase van 

polderweijde, een aantal grond-

gebonden woningen en een  

appartementengebouw, die door 

dezelfde architect zijn ontworpen.
“verschilleNde materialeN voor Natuurlijke dyNamiek”

Het decor van het Noord-Hollandse gebied West-
Friesland vormde een belangrijke inspiratiebron voor 

het ontwerp van appartementencomplex Polderweijde 
in Obdam. In West-Friesland en in andere delen van 

Noord-Holland zijn nog oude houten boerderijschuren 
te vinden. De schuren, ook wel boet genoemd, werden 
in vroegere tijden vooral voor opslag van hooi en voer 

voor schapen (de schapenboet) gebruikt. 
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