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Op de Domselaerstraat in Amsterdam Oost bevindt zich het woontrainingscentrum van 
Arkin. De 45 bewoners zijn allemaal ex- verslaafden die er met grote krachtsinspanning 
in geslaagd zijn af te kicken van een verslavende drug. Maar daarmee zijn ze er
natuurlijk nog niet. Doordat de bewoners langdurig gebruik hebben gemaakt van
verslavende middelen, zijn ze het contact met de ‘gewone wereld’ verloren. Door
gebrekkige huisvesting en voeding en het ontbreken van sociale steun, kampen
de bewoners met problemen op diverse levensgebieden en zijn ze niet in staat om
zelfstandig een huishouding te voeren.

De bewoners van Arkin zijn echter stuk voor stuk gemotiveerd om een nieuw leven op
te bouwen zonder verslavende middelen. Het centrum heeft het doel hen daarbij te 
helpen. De ex-verslaafden worden hiertoe getraind in zelfverzorging, huishoudelijke 
werkzaamheden, het omgaan met geld en het leggen van sociale contacten. De 
bewoners verblijven er gemiddeld een jaar en stromen daarna door naar een passende 
woonsituatie.

“Het leven op straat in een dynamische, hectische stad ligt mijlenver weg van de 
alledaagse beschermde leefomgeving van de meeste mensen”, vertelt interieurarchitect

‘Het kleurcontrast verwijst naar 
de hectische en dynamische 
stad’ 

‘Brown sugar’ van de Rolling Stones mag een ‘lekker nummer’ zijn, een heroïneverslaving is natuurlijk geen
pretje. Daarom is het erg belangrijk dat degenen die willen afkicken van ‘brown sugar’(=heroïne) of andere 
narcotica dit kunnen doen in een prettige omgeving. Arkin Amsterdam is zo’n plek. Ex-verslaafden proberen
er hun leven weer op de rails te krijgen. Mike Groot interieurarchitectuur BNI realiseerde de inrichting van dit
bijzondere woontrainingscentrum. Auteur: Paula Groot / Margreet Frens, foto’s: Mike Groot. 

In het initerieur is een passage uit ‘Liefdesverklaring aan Amsterdam’, van auteur Simon Vinkenoog verwerkt.

Rustpunt voor 
ex-junks

“O Amsterdam, ik heb je zo lief
met je lammen, je blinden en je doven,
je romige lust en je sleetse lusten –
je binnendeperkenblijvende juppen
en de allervreemdste buitenstaanders,
met je Sjorsen en Sjimmies, je Omars en Ali’s,
Fatima’s, Mustafa’s, boys en barbies –
Je housers gabbers en online-skaters,
Je schoonmaakploegen en je betbeterweters.”

‘Liefdesverklaring aan Amsterdam’ van Simon

Vinkenoog.
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Mike Groot. “Het was dus zaak een ontwerp te maken dat deze
overgang iets zou vergemakkelijken.” Groot vertaalde dit door 
gebruik te maken van felle kleuren en artwork, die refereren 
aan de reclame-uitingen en graffi ti in de stad. Dat lijkt op het 
eerste gezicht tegenstrijdig, omdat de bewoners juist op zoek zijn
naar rust in hun leven. Tegelijkertijd zijn de cliënten meer dan 
vertrouwd met de vele invloeden van de dynamische stad en is
dit dus herkenbaar voor hen. Groot koos verder voor het creëren
van een grote tegenstelling tussen de gezamenlijke ruimtes en 
de slaapkamers. Zo is er in de slaapkamers gebruik gemaakt
van mooie naturelle kleuren en natuurlijke materialen, die voor 
een pure uitstraling zorgen. Hierdoor vormen de slaapkamers 
een rustpunt en bieden ze veiligheid en geborgenheid in een
dynamische omgeving.

Om de invloed van de stad binnen het gebouw nog meer te
versterken, maakte Groot gebruik van de poëzie van Simon
Vinkenoog. “Zijn liefdesverklaring aan Amsterdam is toegankelijk, 
herkenbaar, staat dichtbij de mens en maakt signifi cant onderdeel 
uit van het interieur. Ze bekrachtigt de straatcultuur binnen het
gebouw en zorgt voor een gevoel van thuiskomen”, aldus Groot. 
“De opdracht was echter niet alleen een mooi ontwerp te maken. 
Het interieur moest ook in alle opzichten toegesneden zijn op de 
doelgroep.” Daarom voldoet het gebouw ook aan alle eisen die er 
zijn voor deze gespecialiseerde zorg. “Veel gangbare materialen
zijn - doordat ze niet bestand zijn tegen vandalisme – namelijk 
moeilijk toepasbaar”, vertelt de interieurarchitect. “Ik zag dit 
echter niet als een beperking maar als een uitdaging.” Dankzij 
dit enthousiasme van Groot is Amsterdam hoe dan ook een uniek
project rijker. Belangstellenden wordt overigens aangeraden niet 
al te zeer te verlangen naar het prachtige interieur van Arkin. De 
lekkerste Brown Sugar blijft immers toch gewoon dat bekende
nummer van de Stones…

www.mikegroot.nl

‘Amsterdam is een uniek 
project rijker’

Felle kleuren en artwork refereren aan de graffi ti in de stad.
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