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Als jongen schiep Jan Dittmar al zijn eigen wereld. Terwijl zijn 
vrienden gewoon hutten bouwden, reproduceerde hij een 

prehistorische bouwwerk met technieken uit de ijzertijd. Een 
schapenstal met wanden van wilgentenen, afgedicht met klei en met 
een dak van riet dat hij zelf gesneden had. Ambachten uitproberen, 
bakstenen bakken, ijzer smeden. Stuk voor stuk kleine projectjes om 
te leren hoe hij de wereld vorm kon geven.

Inmiddels heeft hij van die passie zijn vak gemaakt. Als architect 
houdt hij zich bezig met complexe woningbouwopgaven in een 
stedelijke omgeving. Daarnaast treedt hij ook op als zelfstandige 
ontwikkelaar. Dat doet hij met dezelfde liefde voor kwaliteit. Het 
resultaat: gebouwen en gebieden die op een vanzelfsprekende 
manier bijdragen aan het stadsbeeld en waarin de relatie tussen 
binnen en buiten een belangrijke rol speelt. 

GeborGenheid _  Het motto van Dittmar is: bouwen aan 
geborgenheid. ‘Dat thema is een vergeten kwaliteit, maar wel heel 
belangrijk. De discussie in de bouw gaat vaak over industrieel, 

dittmar architecten
Jan Dittmar, eigenaar

‘Wij breNgeN 
gebiedeN  

eN gebOuWeN 
tOt leveN’

Plekken die je maar niet ‘aan de praat krijgt’ tot leven wekken 
en partijen samenbrengen. Dat is de kracht van Dittmar 

architecten. Het bureau combineert een robuuste architectuur 
met oog voor detail. De inzet: bouwen aan geborgenheid.

flexibel, demontabel en duurzaam. Maar uiteindelijk is de reden 
waarom we bouwen, dat we ons willen beschutten tegen de 
elementen en ons veilig en beschermd willen voelen. Dat vraagt om 
meer dan een stukje glas tussen ons en de buitenwereld. Daarom 
maken wij robuuste architectuur met herkenbare vormen die het 
gebruik dienen. Gebouwen die een gevoel van thuiskomen creëren.’

Verticaliteit _ Verticaliteit is daarbij een belangrijke kwaliteit. 
‘Verticale proporties versterken het gevoel van oprijzen en het 
overwinnen van de zwaartekracht, iets wat een oer-functie is van de 
architectuur’, verklaart Dittmar. ‘Dat zijn klassieke vormprincipes 
die logisch uit de natuur voortkomen en waaraan wij een eigentijdse 
draai geven, bijvoorbeeld door te spelen met asymmetrische 
indelingen en hedendaagse vormen van ornamentiek. Verder 
moeten de verhoudingen van een gebouw al kloppen bij het begin 
van het ontwerp. Tot slot zoeken we schoonheid in het materiaal: 
een mooie doorleefde baksteen geeft een gebouw een herkenbare 
schaal en gevoel van ambachtelijkheid.’

ParadePaardje _  Dat is o.a. te zien in het Centrumplan 
Waddinxveen, een groot plan van woningen, winkels, openbare 
voorzieningen en parkeren. ‘De architectuur van het pandsgewijs 
samengestelde bouwblok sluit goed aan bij de historische 
bebouwing. Daarmee hebben we echt bijgedragen aan een leefbare 
stad met een menselijke maat.’

Momenteel heeft Dittmar het Centrumplan De Os in Amsterdam 
Nieuw-West onder handen. Een groot bouwblok met een combinatie 
van 57 bestaande woningen, het Stadsloket, een Stadskantoor, 
winkels, horeca en 93 nieuwbouwwoningen voor diverse doelgroepen. 
De woningen worden gebouwd op een plint met winkels en horeca 
die is uitgevoerd met groene daken. ‘Dat is een van de paradepaardjes 
van ons bureau: gezien de ruimtelijke diversiteit van de zeven 
bouwdelen was het een flinke puzzel. Daarnaast was ook het proces 
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Wat zou de lokale overheid kunnen doen om de 
woningbouwproductie te versnellen? ‘Actief de markt 
uitnodigen en dan samen met alle belanghebbenden 
de schouders eronder zetten. Open staan om samen 
met ontwikkelaars de kaders voor kwaliteit te bepalen. 
Verder als overheid ook anticyclisch initiatieven nemen.’
_
Wat vind je een mooi voorbeeld van moderne 
stedenbouw en waarom 
‘Interessant vind ik het Cityplot in de Amsterdamse 
Buiksloterham. Daar ontstaat een rijk stukje stad door 
een mix van kleine en grotere woongebouwen met 
werkruimtes in een levendige omgeving van straten, 
stegen, hofjes en pleintjes.’
_
Hoe hou je dichtbevolkte moderne steden leefbaar? 
‘Ruimte geven aan ondernemerschap en bevorderen van 
sociale cohesie door het combineren van functies die 
elkaar versterken. Bijvoorbeeld studenten die ouderen 
helpen in ruil voor goedkoper wonen.’
_
Welke technologie of innovatie gaat daar volgens 
jou bij helpen?  ‘Met onze 3D tekensoftware kunnen we 
steeds sneller en fotorealistischer mogelijke toekomsten 
testen. Het is een fantastisch hulpmiddel bij het 
nadenken over de meest wenselijke wereld.’

uitdagend, omdat diverse mede-opdrachtgevers het met de plannen 
eens moesten worden. Al die partijen samenbinden rondom een 
centrale visie zodat er een stukje stad ontstaat waarin iedereen zich 
thuisvoelt, dat is iets waar ik veel plezier aan beleef.’

Projecten _  Ook in zijn rol als ontwikkelaar zet Dittmar graag 
de tanden in uitdagende opgaven. Zo kijkt hij samen met een kerk 
hoe de naastgelegen grond zo ontwikkeld kan worden dat de te 
bouwen woningen gaan bijdragen aan de buurthuisfunctie van de 
kerk. Elders ziet hij kansen om met slimme ingrepen winkels en 
kantoren een nieuwe bestemming te geven en ruimtelijke kwaliteit 
toe te voegen.

‘Wij bestrijken het hele spectrum, van stedenbouwkundige 
studies tot de uitvoering. Daardoor kunnen we echt iets betekenen 
voor gemeentes, corporaties of grondeigenaren die in hun maag 
zitten met plekken waar een stukje liefde en aandacht nodig is om 
ze tot leven te wekken. Door partijen en belangen samen te brengen 
kunnen we vastgelopen processen vlottrekken en een gebied of 
gebouw tot bloei brengen.’ 
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