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4 EEN ALGEMEEN UITBREIDINGPLAN VOOR AMSTERDAM

Dit hoofdstuk schetst de achtergronden van de Westelijke Tuinsteden voor zover die mede bepa-

lend zijn voor de huidige erfgoedwaarden. Deze achtergronden maken een integraal onderdeel 

uit van de waardenstelling. De Westelijke Tuinsteden representeren twee vernieuwingen tege-

lijkertijd: eerst die in de stedenbouw van de jaren dertig, en vervolgens die van de grootschalige 

woningbouw volgens het concept van de Wijkgedachte. Dit hoofdstuk gaat in op de vooroorlogse 

ontwikkelingen.1 De waarden die deze in de naoorlogse tuinsteden achterlieten bevinden zich 

vooral op de hogere schaalniveaus – dit hoofdstuk en het volgende behandelen vooral het district, 

de wijken en de deelplannen. In de inleiding en het vorige hoofdstuk bleek dat veel auteurs 

voortdurend naar het vooroorlogse stedenbouwkundig plan, het AUP, verwijzen (en weinig oog 

hebben voor de veranderingen die daarin werden doorgevoerd, eerst – tijdens en vlak voor de 

bezetting – op planniveau, daarna bij de feitelijke uitvoering in de jaren vijftig en zestig. Deze 

veranderingen maakten de Westelijke Tuinsteden tot toonbeelden van de naoorlogse woonwijken, 

maar desalniettemin ontlenen die sommige karakteristieken aan het vooroorlogse plan – reden 

om deze waardenstelling daarmee te beginnen. Het hoofdstuk besluit met een samenvatting van 

de waarden die de Westelijke Tuinsteden aan het AUP ontlenen.

Amsterdam en de opkomst van de moderne stedenbouw

Het AUP was het eerste algemene uitbreidingsplan voor Amsterdam en voorzag in een steeds ur-

genter gevoelde behoefte. H. Cleyndert, in 1922 toegetreden tot het Instituut van Volkshuisvesting 

als deskundige op het gebied van landschapsbescherming plaatste in 1923 kanttekeningen bij het 

uitbreidingsplan voor Amsterdam-Zuid van H.P. Berlage. Hij richtte zijn pijlen niet zozeer op het 

plan – al vond hij aanpassingen wenselijk – maar vooral op het ontbreken van een visie op de stad 

als geheel. Daardoor gaf het ontwerp blijk van: ‘het verwaarloozen van het principe van de stede-

bouwkundige eenheid van het geheele stadsgebied, wat tengevolge heeft het (doen) ontwerpen 

van uitbreidingsplannen voor bepaalde stadswijken zonder eerst een groot geraamte-plan voor 

het geheele stadsgebied te hebben vastgesteld, waardoor het verband tusschen de verschillende 

stadsdeelen onvoldoende in het oog wordt gehouden.’2 Cleyndert drong niet alleen aan op een 

herziening van het plan, maar wees tevens op de noodzaak tot de opstelling van een algemeen 

uitbreidingsplan. Incidentele ingrepen en partiële uitbreidingsplannen uit de voorgaande periode 

hadden deze noodzaak duidelijk gemaakt.3 Bovendien maakten randgemeenten, die groeiden door 

de overloop uit de grote stad, plannen zonder overleg te voeren met Amsterdam. Al in 1909 had 

de gemeente Sloten een uitbreidingsplan opgesteld voor het gebied ten westen van Amsterdam, 

1. Dit hoofdstuk is gebaseerd op secundaire bronnen, aangevuld met onderzoek in archieven van Het Nieuwe Instituut en in 
het Stadsarchief in Amsterdam. Daarbij maakte ik voor een deel gebruik van de foto’s van de archiefstukken in het archief 
van Publieke Werken in het Stadsarchief die door SteenhuisMeurs werden gemaakt voor de publicatie M. Steenhuis (red.), 
De nieuwe grachtengordel. De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam en door Bureau Monumenten 
en Archeologie aan mij ter beschikking werden gesteld.

2. H. Cleyndert, ‘Het Plan-Berlage voor Amsterdam-Zuid en zijn noodzakelijke herziening’, Tijdschrift voor Volkshuisvesting 
en Stedebouw 4 (1923) 9, 258.

3. H. Hellinga, ‘De jaren twintig: decentralisatie of centralisatie?’, in: Hellinga, H., P. de Ruijter (red.), Algemeen Uitbreidings-
plan Amsterdam 50 jaar, Amsterdam 1985, 20.
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zonder rekening te houden met aansluiting op het stratennet in de hoofdstad. Annexatie van de 

buurtgemeenten moest hier de oplossing voor bieden.4

Behalve het principe van de stedenbouwkundige eenheid van het gehele stadsgebied was volgens 

Cleyndert sinds 1870 nog een ander principe verwaarloosd: ‘dat van den modernen stedebouw om, 

tegenover het dreigende gevaar dat ten gevolge van de onafgebroken doorgaande stadsuitbrei-

ding, de bewoners, speciaal de armste klassen, steeds meer het contact met de natuur verliezen, 

te stellen de noodzakelijkheid om door middel van over het geheele gebied systematisch ingedeel-

den en voldoende aanleg van parken – deze weer door parkwegen verbonden tot een zogenaamd 

park-systeem – de natuur in de stad te brengen en dus den stadsbewoners het contact met de 

natuur te hergeven. M.a.w. het principe van een aan de eischen van de modernen tijd beantwoor-

dende “Grünpolitik”. Immers, noch de parken (en speelterreinen) zijn in de meeste Hollandsche 

steden, evenmin als in Amsterdam, in voldoende mate aanwezig, noch bestaan de voor het 

parksysteem noodzakelijke park-verbindingswegen.’5

Cleyndert hield zijn pleidooi namens het Instituut voor Volkshuisvesting, waar hij sinds 1922 lid 

van was en dat onder leiding stond van secretaris-directeur Dirk Hudig. In 1923 stelde dat de Ste-

debouwkundige Raad in. Tot die tijd werd stedenbouw voornamelijk beschouwd als een probleem 

van de volkshuisvesting. Voortaan moest de problematiek van de ontwikkeling van de steden in 

een veel breder kader worden bestudeerd en bediscussieerd. De Stedebouwkundige Raad werd de 

belangrijkste instelling op dit gebied.6 Leden waren onder andere H.P. Berlage, M.J. Granpré Moliè-

re, Th.K. Van Lohuizen en L.S.P. Scheffer, A.W. Bos en A. Keppler. In het begin van de jaren twintig 

verenigden enkele leden van de Stedebouwkundige Raad zich in de Groep Groot-Amsterdam. De 

belangrijkste taak van deze groep, die was opgericht ‘tot bevordering van de belangstelling voor 

het levende en groeiende Amsterdam’, was ‘het voeren van propaganda voor de totstandkoming 

van een volledig plan voor de toekomstige ontwikkeling van Amsterdam als basis voor de uitwer-

king van detailplannen’.7

Het Instituut en de Stedebouwkundige Raad richtte zich tevens op internationale ontwikkelingen 

en was goed op de hoogte van de actuele thema’s op stedenbouwkundig gebied. Voor zijn leden 

organiseerde het reizen naar onder andere Hamburg, Berlijn en het Ruhrgebied, het gaf het Tijd-

schrift voor Volkshuisvesting en Stedenbouw uit en organiseerde in 1924 in Amsterdam het fameuze 

Internationale Stedenbouwcongres van de International Federation for Town and Country Planning 

and Garden Cities.8 Tijdens het congres kwamen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de 

stedenbouw aan de orde. Er waren sprekers uit verschillende landen aanwezig, waaronder Ray-

mond Unwin, Ebenezer Howard, Patrick Geddes, Werner Hegemann en Fritz Schumacher.

Het hoofdthema van het congres was: ‘Het Gewestelijk plan voor de grote stad en haar omgeving’ 

en subthema het daarmee samenhangende: ‘Parken, parkenstelsels en ontspanning’. Voorafgaand 

4. H. Hellinga, ‘De jaren twintig: decentralisatie of centralisatie?’, in: Hellinga, H., P. de Ruijter (red.), Algemeen Uitbreidings-
plan Amsterdam 50 jaar, Amsterdam 1985, 20.

5. H. Cleyndert, ‘Nederlandsche Stedebouw en een Gewestelijk Plan voor Amsterdam’, Algemeen Handelsblad, 10 april 1923.
6. P. de Ruijter, Voor volkshuisvesting en stedebouw, Utrecht 1987, 239.
7. S.J. van Embden, Amsterdam’s toekomstige gedaante, Amsterdam 1931. 
8. Zie ondermeer: C. Wagenaar, ‘Stedenbouw 1924-2009 – vijfentachtig jaar vak van de toekomst’, in: Stedenbouw en  Ruim-

telijke Ordening, speciale uitgave Morgen/Tomorrow, 2009, 4-15; A. Schram, K. Doevendans, ‘Plannen over de grenzen 
heen. Een vakgebied in wording op het Internationale Stedenbouwcongres van 1924’, Bulletin KNOB 117 (2018) 2, 104-122.
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aan het congres was een bundel met preadviezen uitgegeven, die tijdens het congres als bekend 

werden verondersteld en slechts kort werden samengevat alvorens ze aan de orde kwamen.9

Een van de onderwerpen die in verband met regionale planning aan de orde kwamen was de 

survey, het wetenschappelijk onderzoek voorafgaand aan een plan. Hoofdbestanddelen waren 

volgens Patrick Abercrombie de fysieke onderlegger, de historische ontwikkeling, de economische 

situatie, demografie en huisvesting, gezondheid, verkeer, open ruimtes, landbouw, stedelijke dien-

sten en grondgebruik.10 Fritz Schumacher pleitte voor een samenvattend regionaal groenplan dat 

landschappelijk waardevolle gebieden van bebouwing vrijwaarde en het groen in de stad – par-

ken, speelplaatsen, kerkhoven – met het landschap in de omgeving verbond.11

Het Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw, het orgaan van het NIVS, besteedde ruim 

aandacht aan het congres. De mei en juni nummers van het tijdschrift werden gewijd aan de 

preadviezen. In het oktobernummer werd een verslag van het congres opgenomen. F.M. Wibaut, 

de Amsterdamse wethouder die als dagvoorzitter optrad, maakte duidelijk dat de noodzaak voor 

regionale plannen zich bij alle grotere steden voordeed: ‘Er was een tijd dat men bij geweste-

lijke plannen slechts dacht aan wereldsteden als Londen of New-York. Die tijd is voorbij. Ook in 

Nederland zien wij de groote steden zich zoo snel ontwikkelen, dat wij genoodzaakt zijn ons af te 

vragen of de stadsuitbreiding kan blijven voortgaan, zooals tot nu toe gebeurt, elke stad zelfstan-

dig voor zich, dan wel of ook hier de weg moet worden ingeslagen van voorbereiding van gewes-

telijke uitbreidingsplannen voor een gebied, dat verschillende gemeenten raakt of omvat.12 

Van Lohuizen, op dat moment als onderzoeker in dienst van de gemeente Rotterdam, waar hij 

onderzoek naar de uitbreidingsplannen deed, betoogde, ‘dat de stichting van satellietsteden niet 

de uiteindelijke oplossing kan brengen van het probleem der groote stad’.13 Hij vreesde dat het 

gebied tussen Amsterdam, Haarlem, den Haag, Rotterdam, en Utrecht binnen een halve eeuw 

volledig zou dichtslibben als voor deze vorm van expansie werd gekozen. De open ruimte zou 

verdwijnen, en het zou bestaande kernen beroven van koopkrachtige bewoners en daarmee van 

vitale voorzieningen. 

De voorgeschiedenis van het Algemeen Uitbreidingsplan

Na de annexatie van Sloten en Watergraafsmeer in 1921 groeide het territorium van Amsterdam 

van 4.630 tot 17.455 hectare. In lijn met ontwikkelingen in het buitenland werd de Woningwet in 

hetzelfde jaar aangepast om het gemeenten mogelijk te maken zoneringsplannen voor hun hele 

grondgebied te maken.14 (afb. 1)

In 1921 stelden B en W een commissie Groot-Amsterdam in, met de opdracht een schemaplan op 

te stellen voor het gehele grondgebied van Amsterdam.  Hieraan werd gewerkt van 1921 tot 1924. 

9. International Federation for Town and Country Planning and Garden Cities, Internationaal Stedebouwcongres Amsterdam 
1924, deel 1 Praeadviezen; deel 2 rapport, Amsterdam 1924.

10. C. Wagenaar, ‘Stedenbouw 1924-2009 – vijfentachtig jaar vak van de toekomst’, in: Stedenbouw en  Ruimtelijke Ordening, 
speciale uitgave Morgen/Tomorrow, 2009, 8.

11. C. Wagenaar, ‘Stedenbouw 1924-2009 – vijfentachtig jaar vak van de toekomst’, in: Stedenbouw en  Ruimtelijke Ordening, 
speciale uitgave Morgen/Tomorrow, 2009, 9.

12. L.S.P. Scheffer, ‘Het internationale Stedebouwcongres’, Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw 5 (1924) 10, 224.
13. L.S.P. Scheffer, ‘Het internationale Stedebouwcongres’, Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw 5 (1924) 10, 225.
14. H. Hellinga, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan in Amsterdam / The General Expansion Plan’, in: K. Bosma (red.), Het Nieuwe 

Bouwen: Amsterdam 1920-1960, Delft 1983, 55.
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In de commissie zat zowel de directeur van de Dienst der Publieke Werken,  A.W. Bos (die voorzit-

ter werd), als de directeur van de Woningdienst, A. Keppler. Beiden hadden uiteenlopende opvat-

tingen over stedenbouw. Bos wilde bij de uitvoering zoveel mogelijk overlaten aan het particuliere 

bouwbedrijf, volgens Keppler behoorde dat tot de taak van de overheid.15 

In 1921 legde Bos een schemaplan met toelichting aan de commissie voor. (afb. 2) Arie Keppler, 

een fervent voorstander van de bouw van tuindorpen, kon zich niet vinden in het Schemaplan. 

Bos stuurde het toch naar B en W, met de kanttekening dat de Woningdienst zich er niet mee kon 

verenigen; Keppler zond zijn inzichten enkele maanden later in een afzonderlijke notitie aan het 

college van B en W.16 (afb. 3)

Het belangrijkste oogmerk van het Plan-Bos, zoals het plan bekend werd, was het bestemmen 

van woon- en industriegebieden. Het wees het gebied ten westen van de stad aan als het meest 

geschikt voor verdere stadsuitbreiding, die aan zou sluiten op de al bebouwde stadsdelen. In het 

midden van de nieuwe uitleg werd een park met recreatievoorzieningen voorzien. Het plan inte-

greerde een al door de gemeenteraad goedgekeurd traject voor een ringspoorbaan.  

Het Schemaplan bracht een felle discussie op gang.  Er zou te weinig rekening met de nieuwste 

ontwikkelingen in de stedenbouw zijn gehouden. Vooral het Nederlands Instituut van Volkshuis-

vesting en Stedebouw, waarbij alle progressieve stedenbouwers waren aangesloten en tevens de 

drijvende kracht achter het internationale stedenbouwcongres van 1924, toonde zich teleurgesteld 

over het schemaplan van Bos, maar om andere redenen dan Keppler. De NIVS had al eerder kennis 

genomen van de voorstellen van de beide directeuren.17 Dirk Hudig, voorzitter van het NIVS, Th.K. 

15. V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993, 117.
16. Geciteerd in: V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993, 

118: SAA, archief Publieke Werken, dossier 4075. Brief van A.W. Bos aan B en W, 5 januari 1924.
17. V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993, 118.

1. Kaart van Amsterdam uit 1921 met weergave in geel van het grondgebied van de stad voor de vergroting in 1921 
en met de toegevoegde gebieden in andere kleuren
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van Lohuizen, die veel ervaring had met het opstellen van surveys voor de stadsuitbreiding van 

Rotterdam, en G.M. Granpré Molière, pionier van de regionale planning in Nederland, verweten de 

makers de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied buiten beschouwing te hebben gela-

ten.18 Daarop vroeg het Instituut W.G. Witteveen, die als stedenbouwkundige bij de Nederlandse 

Spoorwegen had gewerkt, om een alternatief plan te ontwerpen.19 Witteveen nam de suggestie 

van uitbreiding van de industrie naar het westen over; op korte afstand ervan zouden de woonwij-

ken voor arbeiders verrijzen. (afb. 4)

Natuurbehoud was een belangrijk motief in Witteveens plan, dat recreatiezones langs de Schinkel, 

de Nieuwe Meer en de Amstel bevatte. ‘Dat prachtig stukje natuur ligt zoo dichtbij de stad, dat 

een groote daad noodig wordt om dat moois voor ondergang te behoeden. Dat prachtige stukje, 

nu genoten door den enkeling, kan een lusthof worden voor heel westelijk Amsterdam – kan , zeg 

ik –, want een waardige opname in een groot bekeken stadsopzet is daarvoor nodig.’20 Witteveen 

18. Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw en Groep Groot Amsterdam, Het uitbreidingsplan van Groot 
Amsterdam, Haarlem 1926.

19. N. Mens, W.G. Witteveen en Rotterdam, Rotterdam 2007, 30. 
20. A. van der Steur, ‘De ontwikkeling van Amsterdam-West: een studie van ir. W.G. Witteveen’, in: Nederlandsch Instituut voor 

Volkshuisvesting en Stedebouw en Groot-Amsterdam (red.), Amsterdam’s toekomstige ontwikkeling, Haarlem 1926, 4.

2. Dienst Publieke Werken, 
Schemaplan voor 
Groot-Amsterdam, 1924
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zag zijn voorstel als een middel om werk- en woongebieden en zones voor ontspanning samen te 

voegen in één organisch geheel.21 Karakteristiek voor het ontwerp van Witteveen zijn de groene 

gordels die de parken onderling verbinden. ‘Zij zullen worden de toegangen, die den wandelaars 

een rustigen weg verzekeren naar de groene omgeving der stad. Het “buiten” kan zoo als ‘t ware 

in de stad worden ingezogen. Als met stevige wiggen moet het massieve stadslichaam gespleten, 

de openingen, die daardoor ontstaan, gevuld worden met groen.’22 Het plan werd in 1926 gepubli-

ceerd in de brochure Amsterdams toekomstige Ontwikkeling. Witteveen was toen al in dienst van de 

gemeente Rotterdam.

Al bleef Witteveens plan onuitgevoerd, het voedde wel de overtuiging dat het oplossen van de 

stedenbouwkundige problemen van Amsterdam om ingrijpende maatregelen vroeg. 

Het belangrijkste vraagstuk dat in deze jaren om een definitieve oplossing vroeg was dat van een 

gecentraliseerde of gedecentraliseerde stadsuitbreiding. Al in 1923 was een commissie opgericht 

21. N. Mens, W.G. Witteveen en Rotterdam, Rotterdam 2007, 30; A. van der Steur, ‘De ontwikkeling van Amsterdam-West: een 
studie van ir. W.G. Witteveen’, in: Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw en Groot-Amsterdam (red.), 
Amsterdam’s toekomstige ontwikkeling, Haarlem 1926, 5.

22. A. van der Steur, ‘De ontwikkeling van Amsterdam-West: een studie van ir. W.G. Witteveen’, in: Nederlandsch Instituut voor 
Volkshuisvesting en Stedebouw en Groot-Amsterdam (red.), Amsterdam’s toekomstige ontwikkeling, Haarlem 1926, 7.

3. Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam, schetsplan voor Groot-Amsterdam, 1924
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die de wenselijkheid van een tuinstad of tuindorpen dichtbij Amsterdam moest onderzoeken. In 

deze tuinstadcommissie (Commissie ter bestudering van het vraagstuk van den bouw eener tuinstad of 

tuindorpen in de omgeving van Amsterdam) namen Hudig, K.P.C. de Bazel, H.P. Berlage en de hoofden 

4. W.G. Witteveen, Uitbreidingsplan Amsterdam-West, 1924
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van verschillende gemeentelijke diensten zitting. Voorzitter waren de wethouders van Volkshuis-

vesting, S.R. de Miranda, en van Publieke Werken, J. ter Haar. Er werden verschillende subcom-

missies opgesteld, die het vraagstuk van verschillende kanten belichtten. Onderwerpen die aan 

de orde kwamen waren het Gooi, Groot-Amsterdam, een gewestelijk plan en bovenal de kwestie 

centralisatie-decentralisatie.23 De Miranda kwam in 1926 met een nota en stelde het bouwen van 

een satellietstad voor 50.000 inwoners voor, die in het Gooi moest komen.24  (afb. 5) Het plan werd 

aan alle commissieleden toegestuurd. De Centrale Commissie oordeelde echter ‘dat men door het 

plan van De Miranda sterker dan ooit tevoren overtuigd was dat een tuinstad in het Gooi onge-

wenst was’.25 Een tuinstad met een dergelijke omvang; zou nooit de oplossing kunnen zijn voor 

de stedenbouwkundige problemen waarmee Amsterdam kampte, stelde het eindrapport dat in 

1929 verscheen.26 Dit betekende nog niet dat het concept van tuinsteden definitief werd afge-

zworen: de commissie vond het wenselijk ‘om in een deel der behoeften aan huisvesting voor de 

groeiende bevolking van Amsterdam te voorzien door de stichting van tuinsteden of tuindorpen 

op terreinen niet in de onmiddellijke nabijheid der stad gelegen. (...) Daarnaast worde de stichting 

van voorstad-tuindorpen en tuinwijken bevorderd.’27 De commissie verwachtte dat een gedeel-

telijke uitbreiding in aaneengesloten bouw voorlopig niet zou zijn te vermijden. Tegen de tuin-

stadgedachte van Ebenezer Howard had de commissie bezwaar wegens een te geringe capaciteit. 

‘Houdt men de tuinstad beperkt in grootte, dan zal bij uitbreiding van de bevolking eventueel een 

satelliet van deze satelliet gesticht moeten worden en zoo da capo ad infinitum. Indien men nu 

tusschen de tuinsteden onderling een behoorlijken afstand willen bewaren, vereischt dit systeem 

voor het onderbrengen van een groot aantal inwoners een enorme oppervlakte, terwijl uitgestrekt 

natuurschoon ernstig gevaar zou kunnen vormen.’28 En daarmee was het idee voor de aanleg van 

een omvangrijke tuinstad in de omgeving van Amsterdam van de baan. Het vraagstuk was terug-

gebracht tot de wenselijkheid of onwenselijkheid van kleine tuinsteden dichtbij de bestaande stad 

(de oplossing waarvoor Keppler zich sterk maakte); het alternatief was de bouw van meer aaneen-

gesloten (tuin-)wijken. 

In 1926 diende Bos het gewijzigde Schemaplan bij B en W in. De uitbreiding van de stad was 

voornamelijk in westelijke richting gedacht. De hoofdverkeerswegen liepen op de tekening tot aan 

de gemeentegrenzen. Hoewel het verkeersplan een van de belangrijkste punten was die om een 

oplossing vroeg, werd het wegennet niet aangesloten op de geplande rijks- en provinciale wegen 

en nauwelijks op het stratennet in de binnenstad. Er werd geen rekening gehouden met een even-

tuele vestiging van tuindorpen, terwijl de Tuinstadcommissie die mogelijkheid open hield. Nadat 

Bos in 1926 met pensioen was gegaan namen de commissieleden van Groot-Amsterdam afstand 

23. L. Schoenmakers, ‘De Tuinstadcommissie’, in: Hellinga, H., P. de Ruijter (red.), Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam 50 
jaar, Amsterdam 1985, 22.

24. L. Schoenmakers, ‘De Tuinstadcommissie’, in: Hellinga, H., P. de Ruijter (red.), Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam 50 
jaar, Amsterdam 1985, 25; voor het plan zie: Rapport van de Commissie ter bestudeering van het vraagstuk van den bouw 
eener Tuinstad of van Tuindorpen in de omgeving van Amsterdam, Amsterdam 1929.

25. L. Schoenmakers, ‘De Tuinstadcommissie’, in: Hellinga, H., P. de Ruijter (red.), Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam 50 
jaar, Amsterdam 1985, 25.

26. Rapport van de Commissie ter bestudeering van het vraagstuk van den bouw eener Tuinstad of van Tuindorpen in de omge-
ving van Amsterdam, Amsterdam 1929.

27. Rapport van de Commissie ter bestudeering van het vraagstuk van den bouw eener Tuinstad of van Tuindorpen in de omge-
ving van Amsterdam, Amsterdam 1929, 68.

28. Rapport van de Commissie ter bestudeering van het vraagstuk van den bouw eener Tuinstad of van Tuindorpen in de omge-
ving van Amsterdam, Amsterdam 1929, 20.
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5. S.R. de Miranda, Ontwerp voor een tuinstad in het Gooi, 1926 
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van het plan. In het rapport dat zij aan B en W stuurden waren ze tot de conclusie gekomen dat: 

‘De studie van het vraagstuk van den stedenbouw (…) een vast Bureau (vereischt), dat zich in 

nauw contact met alle diensten en bedrijven, bezighoudt met het verzamelen van gegevens, het 

uitwerken van gevolgtrekkingen het in beeld brengen van een daarop steunenden uitbouw voor 

de toekomst.’29 Pas toen deze dienst enkele jaren later in het leven werd geroepen werd het jaren-

lange debat over een centrale dan wel decentrale uitbreiding beslecht. 

De instelling van een afdeling Stadsontwikkeling binnen de dienst van Pu-
blieke Werken

Er werd al langere tijd de behoefte gevoeld aan de instelling van een afdeling Stadsontwikkeling. 

Naar aanleiding van een artikel van J.F. Staal in Architectura, waarbij hij melding van oprichting 

van een dergelijke afdeling bij Publieke Werken, werd het besproken in de Gemeenteraad. Een 

raadslid meldde dat ‘hij de geboorte van een dergelijke jeugdige spruit met groote vreugde (zou) 

begroeten. Hij hoopt en verwacht, dat de instelling van een dergelijke dienst zal leiden tot betere 

toestanden op het gebied der stadsontwikkeling.’ Al snel bleek echter dat het slechts om een 

versterking ging van een afdeling bij Publieke Werken, die zich met werkzaamheden aan het plan 

voor Groot-Amsterdam bezig zou moeten houden.30

In de discussie die daarop ontbrandde stond de vraag voorop welke positie de beoogde nieuwe 

dienst binnen de gemeentelijke organisatie in zou moeten nemen. Deze speelde zich af tegen de 

achtergrond van de noodzaak te bezuinigen. Een in 1922 ingestelde zogenaamde Ineenschake-

lingscommissie kwam er in haar in 1925 uitgebrachte rapport niet uit.31 Deze commissie bestond 

uit de wethouders van Publieke Werken, Volkshuisvesting en Financiën en de directeuren van 

Publieke Werken, de Woningdienst en Bouw- en Woningtoezicht en werd voorgezeten door de 

Wethouder van Financiën (F.M. Wibaut). Als mogelijke bezuiniging kwam de reorganisatie van 

de gemeentelijke diensten naar voren. Discussies binnen de commissie richtten zich al snel op de 

taakverdeling tussen de afzonderlijke diensten, niet in de laatste plaats door de meningsverschil-

len naar aanleiding van de werkzaamheden aan het Schemaplan.32 Bos opteerde voor een afdeling 

Stadsontwikkeling bij Publieke Werken, terwijl de overige leden nog weer andere voorkeuren had-

den.33  Wibaut maakte zich sterk voor de instelling van een aparte dienst voor stadsontwikkeling, 

waaraan het Grondbedrijf zou worden toegevoegd. De Woningdienst en Bouw- en Woningtoezicht 

zouden worden samengevoegd. De directeur van Stadsontwikkeling zou tevens de president-direc-

teur zijn van de verschillende diensten. 

In 1927, nadat de samenstelling van de commissie was gewijzigd ten gevolge van de verschui-

vingen die hadden plaatsgevonden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in dat jaar, kwam de 

29. Geciteerd in: H. Hellinga, ‘De Commissie Groot Amsterdam’, in: Hellinga, H., P. de Ruijter (red.), Algemeen Uitbreidingsplan 
Amsterdam 50 jaar, Amsterdam 1985: Archief SAA, SO 225, dossier 148. Brief van het Instituut van Directeuren aan B en W, 
31 december 1926.

30. H. Hellinga, ‘De oprichting van de afdeling Stadsontwikkeling’, in: Hellinga, H., P. de Ruijter (red.), Algemeen Uitbreidings-
plan Amsterdam 50 jaar, Amsterdam 1985, 32.

31. Ingesteld bij besluit van 29 december 1922 door B en W.
32. H. Hellinga, ‘De oprichting van de afdeling Stadsontwikkeling’, in: Hellinga, H., P. de Ruijter (red.), Algemeen Uitbreidings-

plan Amsterdam 50 jaar, Amsterdam 1985, 32.
33. Gemeenteblad 1928, afd. 1, no. 112, ‘Instelling van een afzonderlijke afdeeling Stadsuitbreiding bij den Dienst der Publie-

ke Werken’, 178; Gemeenteblad 1928, afd. 2, no. 1213, voordracht 22 februari 1928, 227.
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nieuwe wethouder van Publieke Werken, de democraat E.J. Abrahams, met een nota met voor-

stellen voor de organisatie van het stedenbouwkundig werk. Deze kwam uit de koker van W.A. 

de Graaf, plaatsvervangende directeur van Publieke Werken na het vertrek van Bos, en vanaf dat 

moment belast met het plan voor Groot-Amsterdam. De Graaf was lid van de Vaste Commissie 

voor Uitbreidingsplannen in Noord-Holland. Door zijn werkzaamheden aldaar wist de Graaf het 

contact tussen de Dienst Publieke Werken en het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en 

Stedebouw aanzienlijk te verbeteren.34 

De Graaf en Abrahams namen het voorstel van Bos voor de instelling van een afdeling Stadsont-

wikkeling binnen de dienst Publieke Werken in hun nota over. In oktober 1927 namen B en W 

het voorstel dat: ‘de stadsuitbreiding en de stadsontwikkeling, welke steeds onder den dienst der 

Publieke Werken hebben geressorteerd, onder dezen dienst zullen blijven behooren en dat in ver-

band hiermede nadere voorstellen, waarbij met deze beslissing rekening wordt gehouden, kunnen 

worden ontworpen.’35

Wibaut bleef tot het eind strijden voor zijn ideaal van een zelfstandige dienst. In december diende 

de SDAP een tegenvoorstel van deze strekking in. Daarnaast kwamen er nog adressen van een 

gelijke strekking van onder andere de Groep Groot-Amsterdam.36 

In een nota aan de gemeenteraad stelden B en W dat de instelling van een afzonderlijke dienst van 

Stadsontwikkeling nooit een bezuinigingsmaatregel zou kunnen zijn – wat toch de bedoeling van 

de operatie was – en het zou ook geen garantie geven om eventuele wrijving tussen de verschil-

lende diensten te voorkomen. Een aparte directeur, die boven de directeuren van andere diensten 

zou staan, zou dit eerder in de hand werken. Bovendien zouden er zoveel afdelingen en taken aan 

de nieuwe dienst toegevoegd moeten worden, dat er uiteindelijk een nieuwe dienst van Publieke 

Werken zou ontstaan.37

Het stuk werd in februari 1928 in de gemeenteraad besproken. Tijdens de raadsvergadering gaf 

Wibaut aan waaruit het werk van de toekomstige dienst stadsontwikkeling zou moeten bestaan 

en wat voor een soort personeel daarbij gewenst zou zijn. ‘De directeur van den dienst voor open-

bare werken moet zonder twijfel een veelzijdig technicus zijn. De leider van de stadsontwikkeling 

moet gespecialiseerd zijn op een heel ander gebied. Hij behoeft geen uitvoerend technicus te 

zijn. Hij moet eenigermate zijn architect-ontwerper in den zin van “town-planner” maar hij moet 

daarnaast vooral zijn econoom in den zin van kenner van de economische ontwikkeling der stad 

en van de gevolgtrekkingen, die daaruit zijn te maken voor de toekomstige ontwikkeling der stad. 

Bij een hoofd van de afdeeling stadsontwikkeling van een groote stad, acht ik het inzicht in de 

economische ontwikkeling van nog grooter belang dan de beheersching van de architectuur van 

het stadsplan. Hij moet daarnaast zijn in voldoende mate technisch deskundige om zijn taak van 

president-directeur te kunnen vervullen.’38

Om de voorbereiding van een gewestelijk plan te kunnen leiden zou Amsterdam over een goed 

geoutilleerde dienst stadsontwikkeling moeten beschikken, over een ‘stedenbouwkundig laborato-

34. V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993, 136.
35. Geciteerd in: H. Hellinga, ‘De oprichting van de afdeling Stadsontwikkeling’, in: Hellinga, H., P. de Ruijter (red.), Algemeen 

Uitbreidingsplan Amsterdam 50 jaar, Amsterdam 1985, 33.
36. Gemeenteblad 1927, afd. 2,  9 december 1927, 2513. Adres d.d. 30 november 1927 van de Groep Groot-Amsterdam.
37. Gemeenteblad 1928, afd. 1, no. 112, nota van B en W, 3 februari 1928, 177-183.
38. Gemeenteblad 1928, afd. 2, no. 1213, voordracht 22 februari 1928, 227.
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rium (...) een stedebouwkundige werkplaats, een apparaat, dat het mogelijk maakt, in den meest 

ruimen zin des woords en onafhankelijk van de bestaande meeningen van andere directeuren bijv. 

van Woningdienst en van Bouw- en woningtoezicht, studie te maken van de vraagstukken, welke 

in den loop der jaren uit een oogpunt van groote-stadsontwikkeling tot oplossing zullen moeten 

worden gebracht. Deze dienst zal een uitgebreid onderzoek hebben in te stellen op allerlei gebied. 

Zij, die met de literatuur bekend zijn, weten, dat op dit gebied nog een ander vreemd woord 

dikwijls wordt gebruikt, men spreekt dan van de zg. survey.’39 Hij vervolgde zijn betoog met de 

stelling dat nut en noodzaak van de stedenbouw inmiddels overal werd ingezien. ‘Men erkent 

thans, dat de stad het “huis” en de uitdrukking is van een uiterst ingewikkeld gemeenschapsleven, 

dat zoowel ten aanzien van het gemak en geluk van zijn inwoners, afhankelijk is van een welover-

wogen verdeeling van de verschillende wijken, haar groepeering naar juiste beginselen en van 

den aanleg van goede verbindingswegen en -middelen tusschen deze. Het is niet mogelijk ons de 

stad langer voor te stellen als niets anders dan een samenvoeging van onderling onafhankelijken 

aanleg en aanbod van particulieren, van wie een ieder, zoo goed en zoo kwaad als het gaat, de 

plaats zoekt, die hem voor de uitvoering van zijn plannen het best voorkomt en waarbij de wijze, 

waarop de verbinding met het werk van anderen elders tot stand komt, eveneens van particulier 

inzicht afhangt.’40

Het voorstel van Wibaut haalde het niet. In overeenstemming met de visie van Bos en zijn opvol-

gers, waaronder De Graaf, werd een afdeling stadsontwikkeling bij de dienst Publieke Werken in 

het leven geroepen. Als belangrijkste opdracht gold de opstelling van een algemeen uitbreiding-

plan.41 Opmerkelijk is dat met instelling van deze afdeling meteen een eind kwam aan de discussie 

over de vorm waarin de stad zou moeten worden uitgebreid. In het oprichtingsdocument kreeg 

die de taak een gecentraliseerde stadsuitbreiding voor te bereiden. De nieuwe wijken zouden 

direct met de bestaande stad worden verbonden. Het plan moest op wetenschappelijk vooron-

derzoek berusten (survey before plan), en op objectieve data zijn gebaseerd.42 Zowel de haven als 

de nieuwe woongebieden zouden in westelijke richting uit moeten breiden, een voorkeur die ook 

door de gemeentegrenzen werd ingegeven. Andere desiderata waren een recreatiegebied rond de 

Nieuwe Meer in het hart van de stadsuitleg. Deze wens kwam overeen met de bevindingen van 

een zogenaamd bosplan, dat al in uitvoering was. De ringspoorbaan diende in het nieuw te maken 

plan, dat aan moest sluiten bij de regionale verkeersstructuur, te worden opgenomen.

De organisatie van de Afdeling Stadsontwikkeling

De nieuwe afdeling werd kort na de voltooiing van het rapport in het leven geroepen. 

Op 13 en 19 maart 1928 werd een advertentie in verschillende kranten geplaatst. De adverten-

tietekst luidde: ‘Bij den Dienst der Publieke Werken van Amsterdam zal worden ingesteld een 

39. Gemeenteblad 1928, afd. 2, no. 1213, voordracht 22 februari 1928, 229.
40. Gemeenteblad 1928, afd. 2, no. 1213, voordracht 22 februari 1928, 234.
41. F. Smit, De droom van Howard. Het verleden en de toekomst van de tuindorpen, Rijswijk 1991, 180; H. Hellinga, ‘De jaren 

twintig: decentralisatie of centralisatie?’, in: Hellinga, H., P. de Ruijter (red.), Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam 50 
jaar, Amsterdam 1985, 20.

42. V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993; C. Wagenaar, 
Town Planning in the Netherlands since 1800. Responses to Enlightenment Ideas and Geopolitical Realities, Rotterdam 
2011; H. Hellinga, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan in Amsterdam / The General Expansion Plan’, in K. Bosma (red.), Het 
Nieuwe Bouwen: Amsterdam 1920-1960, Delft 1983.
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afzonderlijke afdeeling voor STEDENBOUW en STADSONTWIKKELING. Zij, die op dit gebied naar 

moderne opvattingen ervaring hebben en wenschen te solliciteren naar de POSITIE VAN HOOFD 

der nieuwe afdeeling of van MEDEWERKER aan die afdeeling onder het hoofd daarvan, gelieven 

zich schriftelijk te wenden tot den Directeur de Publieke Werken...’

Er kwamen meer dan honderd reacties, waaronder die van Van Eesteren. Toch werd hij in eerste 

instantie niet geselecteerd. Als hoofd van de afdeling werd L.S.P. Scheffer (afb. 6), van ingeni-

eursbureau Op ten Noort-Scheffer, aangesteld, die aanvankelijk helemaal niet had gesolliciteerd. 

Scheffer was lid van de Stedebouwkundige Raad van de NIVS, waarvan De Graaf in het begin van 

1928 ook lid was geworden. In hem zag hij waarschijnlijk de manager die hij voor deze functie in 

gedachte had. Voor het vooronderzoek werd Th. K. van Lohuizen (afb. 7) benoemd als hoofd van 

een speciale onderafdeling, de survey. Van Lohuizen leidde tot aan zijn aanstelling in Amsterdam, 

de onderzoeksafdeling van de Woningdienst in Rotterdam en was tevens betrokken bij de voorbe-

reidingen voor het streekplan Zuid-Holland-West.

Met de benoeming van Scheffer en Van Lohuizen als leidinggevende ambtenaren bij de afdeling 

Stadsontwikkeling verzekerde De Graaf zich niet alleen dat de beide heren ‘naar moderne opvat-

tingen’ het vak verstonden, maar werd tegelijkertijd de invloed van het NIVS binnen de dienst nog 

groter.43

Na de aanstelling van Scheffer en Van Lohuizen werd gekeken aan wat voor een personen er 

verder behoefte was. De Graaf legde het wensenlijstje voor aan de wethouder: bovenaan stond 

een stedenbouwkundig aangelegd architect en daarnaast was behoefte aan een sociaal-econoom. 

Voor de tweede functie werd een advertentie geplaatst; deze zou worden bekleed door G.Th. J. 

Delfgaauw. Hij had in 1928 voor het NIVS twee onderzoeken verricht, over forensenbewegingen 

en (de)centralisatie van de industrie.44  

Voor de functie van een ‘stedenbouwkundig aangelegd architect’ werd geen nieuwe sollicitatiepro-

cedure gestart, maar werd geput uit de brieven die naar aanleiding van de vacature van hoofd van 

de nieuwe afdeling waren binnengekomen. Nadat Alphons Siebers was gepolst, die ervan afzag, 

werd Van Eesteren (afb. 8) benaderd als mogelijke kandidaat.45 Daarbij stelde hij wel enige eisen. 

Hij was dan wel bereid om een lagere positie bij de afdeling Stadsontwikkeling te accepteren, het 

ontwerpwerk moest zijn inziens ‘zeker met het leiden der afdeling op een lijn gesteld worden’ en 

zou ‘de motor der afdeling’ moeten worden. Want, zo stelde hij: ‘Ontwerpen wil in het collectieve 

werk “Stedebouw” zeggen: ontwikkelen van initiatief en vaststellen der definitieve vorm. Het zal 

dus mijn werk zijn het gezicht van Amsterdam der toekomst te fixeeren. Hiervoor zal veel toewij-

ding en overgave aan het werk noodig zijn. Het is daarom van groot gewicht, dat de positie der 

ontwerpende stedebouwkundige overeenkomstig de belangrijkheid van zijn werk zuiver gesteld 

is.’46 Dit viel niet in goede aarde bij De Graaf, die reageerde dat een dergelijke omschrijving van de 

functie niet strookte met de wijze waarop de afdeling georganiseerd zou worden. Eerder dat jaar 

had hij dat aan de wethouder van PW als volgt omschreven: ‘Er is geen plaats voor dictators-al-

43. V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993, 136-137.
44. H. Hellinga, ‘De eerste jaren van de afdeling Stadsontwikkeling’, in: Hellinga, H., P. de Ruijter (red.), Algemeen Uitbrei-

dingsplan Amsterdam 50 jaar, Amsterdam 1985, 36.
45. HNI, archief C. van Eesteren, EEST 1.1-3. Brief van L.S.P. Scheffer aan Van Eesteren, 13 november 1928. 
46. HNI, archief C. van Eesteren, EEST 1.1-3. Brief van C. van Eesteren aan de directeur van Publieke Werken, 28 november 

1928.
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6. L.S.P. Scheffer, ca. 1936

8. Bezoek van burgemeester van Tholen aan de permanente tentoonstelling in de Zuiderkerk met links Professor 
C. van Eesteren, 1957

7. Verkeersdeskundigen verdiepen zich in een verkeerstelling. 
Zittend de heren ir. Versteeg, ir. Van Lohuizen, hoofdinspecteur 
Staal van het burgerlijk verkeerswezen. Staande v.l.n.r. ir. Schef-
fer, inspecteur Schotting, en de heer Tulp, 1930
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lures van wie ook.’ Het algemeen uitbreidingsplan zou slechts een product van samenwerking 

kunnen zijn: ‘...van den staf van den geheelen Dienst’.47 

De Graaf antwoordde Van Eesteren dan ook: ‘Uw denkbeelden, betreffende de positie van den 

architect-stedebouwkundige passen zich zoo weinig aan bij de beginselen, die aan het organisch 

verband van mijn Dienst – en dus ook aan de organisatie van de nieuwe afdeeling Stadsontwikke-

ling –  ten grondslag liggen, dat een aanstelling, als door U bedoeld, noodzakelijk zoowel voor U 

als voor den Dienst tot teleurstelling zou moeten leiden.’48 Van Eesteren reageerde teleurgesteld. 

Zijn bedoeling was vooral om het belang van de functie te benadrukken, die hij vergeleek met 

die van Schumacher in Keulen die daar als ‘de architect-stedebouwkundige, de richtlijnen vond 

waarnaar de stad zich stedebouwkundig ontwikkelt.’49 Na bemiddeling van Dirk Hudig van het 

NIVS was De Graaf toch bereid om Van Eesteren voor de functie voor te dragen, omdat hij het mo-

gelijk achtte dat Van Eesteren de talenten zou blijken te bezitten, ‘die noodig zijn om de ontelbare 

eischen, waaraan het organisme van de stad nu en in de toekomst zal hebben te voldoen, in een 

goeden en doelmatigen vorm te belichamen.’50

47. Geciteerd in: H. Hellinga, ‘De eerste jaren van de afdeling Stadsontwikkeling’, in: Hellinga, H., P. de Ruijter (red.), Alge-
meen Uitbreidingsplan Amsterdam 50 jaar, Amsterdam 1985, 35: SAA, Archief stadsontwikkeling, SO 10, dossier 6.3. Brief 
directeur PW aan wethouder PW, 5 maart 1928.

48. HNI, archief C. van Eesteren, EEST 1.1-3 , Brief van W.A. de Graaf aan C. van Eesteren, 13 december 1928. 
49. HNI, archief C. van Eesteren, EEST 1.1-3. Brief van C. van Eesteren aan W.A. de Graaf, z.d.
50. HNI, archief C. van Eesteren, EEST 1.1-3. Brief van W.A. de Graaf aan D. Hudig, 6 februari 1929.

9. Persconferentie ter gelegenheid van de presentatie van het eerste uitwerkingsplan van het herziene AUP door 
mej. Jakoba Mulder, 1962
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Cornelis van Eesteren werd in 1929 tot hoofd ontwerper benoemd. Vanaf 1 mei 1929 in tijdelijke, 

en vanaf 8 april 1932 in vaste dienst. De Graaf schreef aan de wethouder van Publieke Werken: ‘Ik 

merk hierbij op, dat naar bij deze sollicitatie duidelijk gebleken is, het aantal beschikbare architec-

ten-stedebouwers in Nederland uiterst gering is, en dat van deze weinigen naar mijne meening 

eigenlijk alleen de heer Van Eesteren aanleiding geeft tot de verwachting, dat hij de noodige ca-

paciteiten en talenten zal bezitten om de hem toe te wijzen taak op een onze stad waardige wijze 

te vervullen. Om deze reden meen ik dan ook, dat de benoeming slechts voor tijdelijk zal kunnen 

zijn...’51

Naast deze mannen, werd er ook een vrouw aangesteld: Jacoba Mulder (afb. 9) werd in 1930 als de 

assistent van Van Eesteren benoemd. Zij was als bouwkundig ingenieur aan de Technische Hoge-

school in Delft afgestudeerd en had daarna gewerkt bij de gemeente Delft, waar zij als adjunct-in-

genieur had meegewerkt aan het streekplan Zuid-Holland West. Ze zou een belangrijke rol spelen 

bij de totstandkoming van de Westelijke Tuinsteden.

51. Geciteerd in: H. Hellinga, ‘De eerste jaren van de afdeling Stadsontwikkeling’, in: Hellinga, H., P. de Ruijter (red.), Alge-
meen Uitbreidingsplan Amsterdam 50 jaar, Amsterdam 1985, 37: SAA, archief Publieke Werken, dossier 19662. Brief van 
De Graaf aan de wethouder van PW, 14 maart 1929.

10. Plan West. Schema hoofdverkeers- en waterwegen, 25 april 1929
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Het Schemaplan

Nog voor Van Eesteren in dienst trad begon de afdeling Stadsontwikkeling met het Plan West en 

met het Schemaplan van verkeerswegen, dat het kader moest vormen voor de verdere planontwik-

keling. 

Alles hing heel nauw met elkaar samen: ‘de te maken deelplannen voor de rand van de stad en het 

gebied binnen de Ringbaan moesten op elkaar aansluiten, waren dus afhankelijk zowel van elkaar 

als ook van een concept voor de oplossing van het verkeersvraagstuk in de binnenstad. Dit vorm-

de, al dan niet uitgewerkt, een absolute voorwaarde voor het ontwerp van het Algemeen Plan dat, 

op zijn beurt in overeenstemming met het Rijks- en Provinciaal Wegenplan, de hoofdlijnen van de 

deelplannen bepaalde.’52 (afb. 10)

Het Plan West van april 1929 liep vooruit op het Algemeen Uitbreidingsplan en liet zien hoe men 

zich de tracering van de nieuwe hoofdverkeerswegen in eerste instantie voorstelde. Onderscheid 

werd gemaakt tussen intercommunale wegen, die de verbindingen met Zaandam, IJmuiden, 

52. V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993, 191.

11. C. van Eesteren, schets voor Amsterdam West, juli-augustus 1929 
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Haarlem, Leiden en Den Haag verzorgden; wegen die de nieuwe wijken aansloten bij de geplande 

havengebieden, en ten slotte vroeg de aansluiting op de bestaande stad om aandacht.53

Een van de eerste schetsen van Van Eesteren voor Amsterdam-West dateert uit 1929. (afb. 11) 

Hiervan bewaarde Van Eesteren een foto in zijn archief. Hij koos ervoor de radiaalwegen vanuit 

het centrum zodanig te projecteren dat bij de toekomstige ringbaan haakse kruisingen ontston-

den. Behoudens kleine verbeteringen werd deze oplossing overgenomen in het definitieve plan.

Tijdens de voorbereidingen lichtte Scheffer het Schemaplan (afb. 12) toe in de vergadering van de 

Commissie voor Uitbreidingsplannen in Noord-Holland om het kader te schetsen voor het plan 

voor Plan West, dat eveneens onderwerp van bespreking was. De Graaf, Van Eesteren en Van 

Lohuizen woonden de vergadering bij.54 

Wat de verkeerswegen betreft, moest aansluiting komen op een aantal bestaande en nieuwe 

uitvalswegen: de provinciale weg door de Zaanstreek; de rijksweg langs het Noorzeekanaal naar 

IJmuiden (na de totstandkoming van de havens was een afbuiging in Zuidelijke richting nodig), de 

rijkswegen Amsterdam-Haarlem, Amsterdam-Schiphol-Leiden-Den Haag, Amsterdam-Rotterdam, 

Amsterdam-Utrecht, de provinciale weg langs het Zandpad, die Amsterdam met het Gooi verbindt 

en de rijkswegen Amsterdam-Amersfoort en Amsterdam-Hoorn. De provinciale weg Haarlem-Am-

stelveen-Ouderkerk-Diemen zouden een zuidelijke ringbaan om Amsterdam vormen. De terreinen 

binnen de ringbaan in Plan West werden gereserveerd voor arbeiders, plan-Zuid voor midden-

stand en gegoeden en in het zuidoosten, in de Watergraafsmeer, zou zo min mogelijk bebouwing 

komen. Hier werden sport- en ontspanningsterreinen gedacht. De gebieden buiten de ringbaan 

werden gereserveerd voor bebouwing in den vorm van verspreide tuindorpen: de toekomstige 

Westelijke Tuinsteden. 

53. V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993, 206-208.
54. NHA, 397 Vaste Commissie voor Uitbreidingsplannen in Noord-Holland, inv.no. 7. Notulen van de Technische Subcommis-

sie, 24 februari 1930. 

12. Schemaplan West, omstreeks november 1930 
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Het gebied tussen de spoorlijn Amsterdam-Haarlem en het Noordzeekanaal en het gebied aan de 

noordzijde van het Noordzeekanaal kregen een industriebestemming. 

13. Dienst Publieke Werken, Afdeling Stadsontwikkeling Plan West, 23 februari 1931
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Wat het groen betreft noemde Scheffer het Amsterdamse Bos het als natuurschoon te reserveren 

deel en een strook langs de Amstel. Binnen de ringbaan zijn een aantal parken ontworpen.

Voor de spoorlijn Amsterdam-Haarlem is een plan gemaakt om de baan tot Halfweg in Noordelijke 

richting te verschuiven, wat voor de kruisingen van den ceintuurspoorweg met weg, trambaan, 

vaart en spoorlijn Amsterdam-Haarlem een vereenvoudiging zou betekenen en het bovendien 

mogelijk zou maken een deel van de arbeiders in de omgeving van het havengebied-West te 

laten wonen. De woonwijken zouden zodanig van het industrieterrein gescheiden worden door 

de spoordijk, dat dit geen extra belasting van de kruisingen à niveau van de Rijksweg Amster-

dam-Haarlem met zich mee zou brengen. 

De bevolkingsprognoses speelde een belangrijke rol bij de inrichting van het plangebied, zoals 

de plankaart met het voorlopig ontwerp voor de westelijke uitbreiding van 23 februari laat zien. 

Hierop zijn nauwkeurig de hoeveelheid beschikbaar bouwterrein met de toekomstige woningaan-

14. Blad 1 Voorloopig schema van verkeersverbeteringen in de binnenstad. Toekomstige toestand 
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tallen aangegeven. (afb. 13) Het plan toont ook dat landschappelijke gegevens van belang waren 

voor het ontwerp.

In februari 1931 werd het Voorlopig schema van verkeersverbindingen in de binnenstad door B en 

W bij de Gemeenteraad ingediend. (afb. 14, 15) Hoewel dit plan in de eerste plaats is gericht op 

de verkeersverbeteringen in de binnenstad (iets waar al heel lang behoefte aan was), behelst het 

ook de aansluitingen van de hoofdverkeerswegen op de buitenwijken en de verkeersnetwerken 

in de uitbreidingswijken. De voorgestelde ingrepen zullen gebaseerd zijn op een visie op de stad 

als geheel, ‘want de verwachte verkeersstromen zijn gerelateerd aan de omvang en het type van 

de toekomstige stad, de functie van haar centrum en de ligging van het gewest.’55 In het Gemeen-

teblad stond te lezen: ‘Stedenbouwkundig bezien is het probleem van de binnenstad dit: hoe kan 

de oude stad vergroeien tot city, zich aanpassen aan de nieuw opgekomen en verder opkomende 

maatschappelijk behoeften, zonder het wezen van haar oud schoon verloren gaat? De oplos-

55. V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993, 191.

15. Blad 2 Voorloopig schema van verkeersverbeteringen in de binnenstad. Aan te brengen verbeteringen
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sing van dit probleem moet bestaan in het aangeven der richtlijnen, volgens welke de bedoelde 

noodzakelijke wijziging der binnenstad zich zal kunnen voltrekken met behoud van datgene, wat 

behouden dient te blijven. Het is duidelijk, dat een op die richtlijnen opgebouwd ordenend plan 

meer zal moeten omvatten, dan het aangeven van de wijze, waarop aan verkeerseischen zal wor-

den tegemoet gekomen.’56 Het maken van een dergelijk plan moest wachten op het vaststellen van 

de toekomstige bestemming van de wijken – en daarvoor was nader onderzoek nodig, onder ande-

re naar de ontwikkeling van het bedrijfsleven en van het verkeer. Opvallend is dat de auteurs ook 

gewag maken van onderzoek naar monumenten, en zelfs naar de eventuele monumentenwaarde 

van hele stadsdelen.57

Het plan werd in opdracht van de Groep Groot-Amsterdam besproken door S.J. van Embden in 

de publicatie Amsterdams toekomstige gedaante.58 De woonwijken in de gordel ‘20-’40 zouden nog 

enigszins kunnen worden afgerond door bebouwing, maar daaromheen moest een gordel van par-

ken, plantsoenen, sportterreinen en beplante wegen komen. Daarbuiten komt dan een rand van 

nieuwe woonwijken. De ringbaan zou de afsluiting van deze woonwijken vormen. Er werd al ge-

sproken over ophoging van de terreinen tot een lager peil dan gebruikelijk om kosten te besparen. 

Om tot een acceptabele overgang te komen werd de afstand tussen bestaande stad en ringbaan 

echter wel wat kort bevonden.59 Van Embden benadrukt dat het plan een schemaplan is waarin 

slechts de hooflijnen zijn vastgelegd. Er is nog geen enkele uitspraak gedaan omtrent de details.60

Het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) en de Nota van Toelichting

Al in 1929 concludeerden de ontwerpers dat de groei van het aantal inwoners niet zo groot zou 

zijn dat die niet binnen de nieuwe stadsgrenzen was op te vangen. Daarmee hield men vast aan de 

conclusies van de oprichtingsdocumenten en was de gedachte om tuinsteden buiten de gemeente 

op te richten definitief van de baan. Bovendien concludeerden de ontwerpers dat het mogelijk 

zou zijn de uiteindelijke vorm van de stad, wanneer die eenmaal zou zijn volgroeid, als leidraad 

te nemen. Verwacht werd dat dit stadium rond het jaar 2000 zou zijn bereikt; Amsterdam zou dan 

900.000 inwoners tellen.61 ‘Deze uitkomsten leiden tot de verrassende gevolgtrekking, dat het niet 

alleen mogelijk, doch zelfs geboden is, het Algemeen Uitbreidingsplan zodanig in te richten, dat 

het een beeld geeft van deze toekomstige stad in haar uiteindelijke vorm, dus als een afgerond en 

als het ware afgesloten stedebouwkundig geheel.’62 (afb. 16, 17)

Het plan legde alleen de hoofdstructuur vast; naderhand werd het in deelplannen uitgewerkt. Het 

liep daarmee vooruit op de nieuwe planprocedures die in 1931 in amendementen bij de Woning-

wet waren vastgelegd. In 1931 keurde de gemeente het Algemeen Uitbreidingsplan goed, de Ne-

derlandse staat deed dat in 1939. Het besloeg de gebieden ten westen en zuiden van Amsterdam 

56. Gemeenteblad 1930, afd. 1, no. 186, ‘Stadsontwikkeling en verkeer’, 254.
57. Gemeenteblad 1930, afd. 1, no. 186, ‘Stadsontwikkeling en verkeer’, 254.
58. S.J. van Embden, Amsterdams toekomstige gedaante, Amsterdam 1931.
59. S.J. van Embden, Amsterdams toekomstige gedaante, Amsterdam 1931, 42.
60. S.J. van Embden, Amsterdams toekomstige gedaante, Amsterdam 1931, 52.
61. H. Hellinga, ‘Amsterdam 1934. Algemeen Uitbreidingsplan’ in: K. Bosma, H. Hellinga (red.), Regie van de stad II. Noord-Eu-

ropese Stedebouw 1900-2000, Rotterdam 1997, 220.
62. Algemeen Uitbreidingsplan: grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam. Deel 1: Nota van Toe-

lichting, Amsterdam 1935, 29.
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binnen de ringspoorbaan, waar de nieuwe wijken Bosch en Lommer, Westlandgracht en Over-

toomse Veld lagen, een gebied ten zuiden van de ringbaan, waar Buitenveldert lag, en een groot 

gebied ten westen van de ringspoorbaan, waar de toekomstige wijken Slotermeer, Geuzenveld, 

Slotervaart en Osdorp waren voorzien. Het plan nam de aanbeveling van het commissierapport 

over. De havens en de woonkwartieren zouden naar het westen uitbreiden, gescheiden door een 

brede groene zone. Het woongebied was in wijken onderverdeeld die eveneens met groene scheg-

gen van elkaar werden gescheiden. De ringspoorbaan werd ingebed in een brede groene band, 

die als de ideale locatie voor hoogbouw werd gezien. De Slotermeerpolder werd omgevormd tot 

de Sloterplas, het belangrijkste recreatiegebied; de ontspanningsgebieden van het Amsterdamse 

Bos en de Nieuwe Meer werden opgenomen in het plan. De spoorweg naar Haarlem zou naar het 

noorden moeten opschuiven. De belangrijkste interlokale wegen werden in het plan geïntegreerd.

De Nota van Toelichting stelde dat het niet eenvoudig was om gebieden voor toekomstige indus-

trieën vast te leggen, en maakte duidelijk dat de omvang ervan werd afgeleid van het aantal 

inwoners. De behoefte aan ontspanningsgebieden werd berekend aan de hand van een vast aantal 

vierkante meters per inwoners, waarbij buitenlandse publicaties, waaronder Martin Wagners 

Städtische Freiflächenpolitiek (1915) houvast gaven.63 De precieze plek en de ontwerpkenmerken 

63. Algemeen Uitbreidingsplan: grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam. Deel 1: Nota van Toe-
lichting, Amsterdam 1935, 104.

16. Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Plan in hoofdzaak, 1934
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werden in samenhang met de omliggende wijken gedefinieerd.64 De woongebieden zouden de 

kenmerken van tuinsteden moeten krijgen – een ideaal dat de afkeer voor ‘het schrikbeeld van de 

miljoenenstad’ weerspiegelt.65 De Nota van Toelichting maakte expliciet duidelijk dat de wijken op 

de woonidealen van tuinsteden waren toegesneden.66 Buiten de ringspoorbaan zouden eengezins-

woningen in lage dichtheden domineren; ze maakten 50-60% van het totaal aantal woningen uit 

en het gemiddeld aantal woningen zou rond de 55 per hectare liggen. Hoogbouw werd als esthe-

tische accenten in de groene band rond de ringspoorbaan toegepast.67 Een ander kenmerk dat van 

het tuinstadmodel was afgeleid was de hoge mate van zelfstandigheid van de woonwijken, die als 

banden (vingers) vanuit de centrale stad naar buiten straalden. Juist de organisatie van de uitbrei-

dingsgebieden in één richting maakt het mogelijk een betrekkelijk hoge graad van onafhankelijk-

heid te combineren met een nauwe band met de ‘moederstad’.68 De Nota stelt dat dit de realisatie 

64. H. Hellinga, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan in Amsterdam / The General Expansion Plan’, in: K. Bosma (red.), Het Nieuwe 
Bouwen: Amsterdam 1920-1960, Delft 1983, 63.

65. Algemeen Uitbreidingsplan: grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam. Deel 1: Nota van Toe-
lichting, Amsterdam 1935, 31.

66. Algemeen Uitbreidingsplan: grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam. Deel 1: Nota van Toe-
lichting, Amsterdam 1935, 33.

67. Algemeen Uitbreidingsplan: grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam. Deel 1: Nota van Toe-
lichting, Amsterdam 1935, 86.

68. H. Hellinga, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan in Amsterdam / The General Expansion Plan’, in: K. Bosma (red.), Het Nieuwe 
Bouwen: Amsterdam 1920-1960, Delft 1983, 63.

17. Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, kaart H. Boezemgebieden en grachtenstelsel 
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van een centrale stad mogelijk maakte zonder dat het ten koste ging van de eigenschappen van 

een tuinstad met grote aantallen eengezinshuizen; de economische en praktische nadelen van 

geïsoleerde woonwijken ver van het centrum waren zo te ondervangen.69 

De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan zou geleidelijk verlopen en in het jaar 2000 zijn 

afgerond. Dat stelde de ontwerpers in staat om de laatste inzichten op het gebied van, bijvoor-

beeld, de perceelindeling te verwerken. Bovendien zou de stad in elke fase van haar ontwikkeling 

de indruk geven voltooid te zijn. Dat voorkwam het risico dat de groeiende stad de incompleet en 

onaf leek.70 

‘Het zal nodig zijn (...) telkens bij de detailleering van de plannen in onderdeelen voor de woon-

wijken verschillende verkavelingsstudies op te zetten, opdat zoveel mogelijk aan de toekomstige 

woonbehoefte kan worden aangepast en met de groeiende inzichten op dit sterk evolueerend 

gebied rekening gehouden. Te dien einde is het plan in hoofdzaak, zooals uit de teekening blijkt, 

opgebouwd op een zoo eenvoudig mogelijk gehouden stramien van verkeersaderen en groen-

strooken. Hierdoor hebben de woongebieden zeer eenvoudige rechthoekige hoofdvormen verkre-

gen, die practisch volgens elke gewenschte verkavelingsmethode ingedeeld kunnen worden.’71

Bij de uitwerking van de deelplannen garandeerden strenge bouwverordeningen een hoge mate 

van visuele eenheid. Ze bepaalden niet alleen de bestemmingen maar bevatten ook bepalingen 

over de esthetische eisen. De omvang van de wijken was uiteraard ontleend aan demografische 

bevolkingsprognoses.

Aan beide zijden van de Ringspoorbaan golden verschillende regiems. Binnen de spoorbaan – aan 

de stadskant – werd uitsluitend etagebouw gedacht, buiten de spoorbaan was en lagere dichtheid 

mogelijk met 50 tot 60 procent laagbouw.72

Het AUP kwam eind 1934 gereed en werd op 18 juli van dat jaar door de gemeenteraad vastge-

steld. Het plan kreeg echter niet de wettelijk vereiste koninklijke goedkeuring. Op 2 maart 1938 

werd opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad en op 18 juli 1939 volgde goedkeuring door de 

Kroon. (afb. 18)

Het AUP en de stedenbouw van de jaren dertig

Omdat Van Eesteren toen hij aan het AUP werkte ook als voorzitter van de Congrès Internationaux 

d’Architecture Moderne (CIAM) was wordt zijn Amsterdamse plan vaak gezien als representatief 

voor de stedenbouwkundige principes van het vlaggenschip van de moderne beweging. Het lijdt 

geen twijfel dat de studies naar open bouwwijzen overeenkomsten vertonen met de opvattingen 

die Van Eesteren in het AUP door wilde voeren, en het is aannemelijk dat de stedenbouwkundige 

inzichten van de CIAM en die van het AUP parallellen vertonen. Toch betrad de CIAM, in eerste 

instantie een architectenvereniging, het gebied van de stadsaanleg pas in de loop van de jaren 

69. Algemeen Uitbreidingsplan: grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam. Deel 1: Nota van Toe-
lichting, Amsterdam 1935, 33.

70. H. Hellinga, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan in Amsterdam / The General Expansion Plan’, in: K. Bosma (red.), Het Nieuwe 
Bouwen: Amsterdam 1920-1960, Delft 1983, 64.

71. Algemeen Uitbreidingsplan: grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam. Deel 1: Nota van Toe-
lichting, Amsterdam 1935, 86.

72. M. Blauw, De stad is nooit af. Ontstaan en ontwikkeling van het stadsdeel Slotervaart van Algemeen Uitbreidingsplan tot 
stedelijke vernieuwing, Hilversum 2005, 20. 
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dertig en de eerste versie van het Charter d’Athènes kwam pas in 1933, een jaar voor het AUP 

voltooid werd, aan boord van het schip Patris II tot stand – Van Eesteren was hierbij aanwezig en 

heeft er vermoedelijk aan meegewerkt. Het Charter beperkt zich tot het abstraheren van de stad 

in monofunctionele zones en bestrijkt daarmee maar een klein deel van de opgaven die het AUP 

te behandelen had. Over de vorm van de stad als geheel zegt het bijvoorbeeld vrijwel niets. Het 

Amsterdamse plan is ongetwijfeld veel sterker beïnvloed door de International Federation for Town 

and Country Planning and Garden Cities, de internationale denktank van de moderne stedenbouw, 

en het eraan gelieerde Instituut voor Volkshuisvesting en Stedenbouw; samen organiseerden ze in 

1924 het hierboven al genoemde internationale congres in Amsterdam. De principes die deze orga-

nisaties propageerden tekenen het AUP: dat vatte de stad op als een organisme met een regionale 

schaal, stelde een compacte stad voor (in Nederland zonder satellietsteden), voorzag in een radiale 

stadsuitleg met ‘lobben’ die door groene longen van elkaar werden gescheiden, en was gebaseerd 

op vooronderzoek (de survey). Uiteraard voorzag het in functiescheiding – maar dat waren steden-

bouwkundigen al minstens een halve eeuw gewend. De overheid ondersteunde de uitgangpunten 

van het plan. Al waren de mogelijkheden verstedelijking in het landelijk gebied rondom Amster-

dam tegen te gaan beperkt, de Vaste Commissie voor Uitbreidingsplannen in Noord Holland span-

de zich in om het dichtslibben van het platteland bij de hoofdstad tegen te gaan.73 Het AUP had 

geen inspiratie vanuit de CIAM nodig, er waren belangrijker bronnen, en er was politieke steun.

73. V. van Rossem, Cornelis van Eesteren. Architect. Urbanist, Rotterdam 1993, 9. 

18. Vogelvlucht westelijke uitbreiding van het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, 1934
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Algemene Uitbreidingsplannen schetsen een beeld van de stad in de toekomst, en in het geval 

van het AUP was die toekomst een afgeronde stad die in het ideale geval eeuwen meekon, zonder 

grote verbouwingen of nieuwe uitbreidingen – deze visie hing samen met de breed gedragen 

overtuiging in een overgangstijd te leven, die zou eindigen zodra de demografische en economi-

sche expansie plaats maakten voor stabilisatie – dat was ook na de vorige grote uitleg, die van de 

zeventiende-eeuwse grachtengordel, gebeurd. De makers van het plan gingen ervan uit dat deze 

toestand na ongeveer driekwart eeuw zou zijn bereikt. Op de weg naar dat eindstadium zouden 

deelplannen steeds aan de nieuwste inzichten worden aangepast: het AUP is een geraamteplan. 

Dat bracht critici, onder wie J.J.P. Oud en P. Zanstra, ertoe kanttekeningen te plaatsen bij de ruim-

telijke onbepaaldheid en de vaagheid van het stadsbeeld; zij weten dit aan de nadruk op het func-

tionele programma en suggereerden dat Van Eesteren niet verder wilde gaan dan de ‘vertaling’ 

daarvan in een ruimtelijke hoofdstructuur – een opvatting die achteraf geen hout snijdt omdat het 

programmatisch onderzoek veel minder bepalend was dan lange tijd werd gedacht (en lange tijd, 

vooral na 1945, ook door de ontwerpers zelf werd beweerd, vermoedelijk omdat het onderstrepen 

van het zakelijke karakter naadloos aansloot bij de mentaliteit van de managerial revolution die 

zich ook in de stedenbouw openbaarde).74

De overtuiging dat het AUP voldoende woningen bevatte om het aantal inwoners in 2000 te kun-

nen huisvesten kwam niet uit. Berekend was dat daarvoor 111.181 woningen nodig waren, meer 

dan de helft van het aantal woningen waarover Amsterdam in 1930 beschikte. Met de effecten van 

de verwachte gezinsverdunning werd al wel rekening gehouden, maar deze zou zich veel sneller 

voltrekken dan was voorzien: al in de jaren vijftig daalde het aantal bewoners per huishouden tot 

het aantal van 3,37 dat in 2000 was verwacht.75 Tegen 1965 waren de Westelijke Tuinsteden vol-

tooid – 35 jaar eerder dan Van Eesteren dacht toen hij het plan presenteerde.76 Ging hij ervan uit 

dat de afronding van de nieuwe wijken samen zou vallen met het einde van de overgangsperiode, 

die verdere uitbreidingen overbodig maakte, mede ten gevolge van de bevolkingsexplosie en een 

veel snellere woningverdunning dan was voorzien bleek dat niet het geval. De stad was niet ‘af ’, 

nieuwe wijken bleven nodig. Dat relativeert de waarde van de survey (eerder al plaatsten auteurs 

als Van Rossem en Hellinga kanttekeningen bij de veronderstelling dat de vorm van het plan daar-

uit direct voortvloeit). 

Maar daarmee lopen we vooruit op de latere lotgevallen van het AUP. In de jaren dertig werd een 

begin gemaakt met een aantal deelplannen. Dit werden de laboratoria waar met de architectuur 

van de open verkavelingswijze werd geëxperimenteerd.

Deelplannen en de introductie van de open verkavelingswijze (strokenbouw)

Welk stadsbeeld hadden de ontwerpers van het AUP voor ogen? De eerste uitbreidingsplannen en 

de discussies die ze teweeg brachten laten dit zien.

74. C. Wagenaar, Town Planning in the Netherlands since 1800. Responses to Enlighenment Ideas and Geopolitical Realities, 
Rotterdam 2015, 357-365; V. van Rossem, Cornelis van Eesteren. Architect. Urbanist, Rotterdam 1993, 10.

75. J. Schilt, ‘Van 50 m2 naar 100 m2. Het AUP en de zoektocht naar een goede sociale woning’, in: Atlas AUP gebieden, Am-
sterdam 2013, 82, 83.

76. H. Hellinga, Onrust in park en stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 2005, 8.
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In de jaren dertig kwam een aantal deelplannen tot stand. Het plan voor Landlust werd tussen 

1930 en 1933 ontworpen, nog voor het Algemeen Uitbreidingsplan klaar was. Het plan voor Bos 

en Lommer kwam tussen 1930 en 1934 tot stand en in 1939 volgde een plan voor Slotermeer. In 

deze deelplannen werd met open verkavelingen (strokenbouw) geëxperimenteerd. Initiatiefnemers 

daarvoor waren leden van ‘De 8’, de organisatie van moderne architecten in Amsterdam.

In eerdere stadsuitbreidingen richtten de achterkanten van de woningen zich naar de binnenter-

reinen van de gesloten bouwblokken. Nu werden ze zichtbaar vanaf de straat. Dat maakte hun 

esthetische kwaliteiten veel belangrijker. Dit bleek geen eenvoudige opgave. Het feit dat de ‘rue 

corridor’, de traditionele straat met gesloten wanden aan beide zijden, werd afgezworen beteken-

de niet dat straatprofielen er in het stadsontwerp niet langer toe deden. Integendeel, samen met 

het groen waren ze bepalend voor het aanzien van wijken in open bebouwing.77 Het bleek moeilijk 

om aan de hogere eisen te voldoen, en de eerste resultaten waren niet overtuigend. Open bebou-

wingswijzen maakten het vooral lastig om aangename stedelijke ruimtes te ontwerpen.78 Over de 

aard van de architectonische invulling was niet een twee drie overeenstemming. De wijk Bos en 

Lommer werd een proeftuin voor de Westelijke Tuinsteden.

Plan West

In 1922 was op particulier initiatief aan een uitbreiding aan de westzijde van de stad begonnen, 

na annexatie van de gemeente Sloten in 1921. Voor die gemeente lag er al een plan uit 1909 van 

S.N. du Croix dat in 1916 was verbeterd door gemeentearchitect H.A. Rübenkamp. De annexatie 

doorkruiste de uitvoering en de op initiatief van de bouwondernemer Heere van de Schaar en met 

steun van B en W werd het plan aanpast door A.R. Hulshoff (hoofd afdeling van gebouwen van de 

dienst Publieke Werken en de architecten J. Gratama en G. Versteeg. In 1922 presenteerde zij Plan 

West, dat voorzag in de bouw van zesduizend arbeiderswoningen voor het gebied tussen de Admi-

ralengracht, Erasmusgracht, Orteliuskade, Surinameplein en Kostverlorenvaart, en maakt net als 

Plan Zuid van Berlage deel uit van de Gordel ‘20-’40. Er waren elementen uit de eerdere plannen 

overgenomen. Zo werd het oude slotenpatroon aangehouden en de Hoofdweg vormt de centrale 

as met het Mercatorplein als stedenbouwkundig middelpunt. 

Het stedenbouwkundig plan ontsproot weliswaar aan een particulier initiatief, voor de supervisie 

en de welstandstoetsing was de gemeente verantwoordelijk. De stedenbouwkundige en architect-

onische visie van Berlage, zoals in Plan Zuid ten uitvoer werd gebracht, werd ook doorgevoerd in 

Plan West. Volgens dat principe moest de straatwand een samenhangend geheel vormen en de 

woning ondergeschikt zijn aan het grotere ruimtelijk geheel. 

De architectonische invulling van het plan wordt gekenmerkt door gesloten bouwblokken, lange 

gevelwanden die een architectonische en stedenbouwkundige eenheid vormen, accentuering van 

77. V. van Rossem, J. Schilt, Jos Smit (red.), Jaarboek Cuypersgenootschap 2001. De organische woonwijk in open bebouwing, 
Rotterdam 2002, 14.

78. V. van Rossem, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam’, in: J. van der Werf, M. Roosebeek (red.), Atlas AUP Gebie-
den Amsterdam, Amsterdam 2013, 24. 
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hoekpunten en pleinen en afwisseling van bouwhoogten. De realisatie was tussen de jaren 1925 

en 1927 en ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School.79 (afb. 19 t/m 22)

Een aantal stedenbouwkundige elementen uit dit plan bepaalde de opzet van Landlust en Bos en 

Lommer. Wat betreft de architectuur werd een geheel andere weg ingeslagen.

Waar een moderne woonwijk aan zou moeten voldoen werd rond 1930 een belangrijk punt van 

discussie onder stedenbouwkundigen en architecten, zowel in Nederland als ook in internatio-

naal verband. Op stedenbouwkundig gebied was hier onder andere de International Federation 

for Housing and Town Planning mee bezig. Het internationale platform (CIAM) richtte zich vanaf 

1928 op onderwerpen als de moderne woonwijk en de problematiek van de massawoningbouw. 

Van Eesteren was vanaf 1930 voorzitter van de CIAM, een functie waarvoor een Fransman of een 

79. ‘Plan West’, Wendingen 8 (1927) 6/7; Ons Amsterdam, februari 2002; zie tevens: www.onsamsterdam.nl/component/con-
tent/article/15-dossiers/2423-de-kransslagader-van-west.

19. Plan West, 1922 
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20. Kruising van de Jan Evertsenstraat met de Hoofdweg. Links de 
ingang van de Hoofdweg en rechts het Mercatorplein

21. Jan Evertsenstraat gezien vanaf de brug over de Admiralen-
gracht (brugnummer 359) in de richting van het Mercatorplein

22. Luchtfoto van de Jan Evertsenstraat (onderaan) en omgeving gezien in zuidwes-
telijke richting
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Duitser niet in aanmerking kon komen. In Nederland speelden de Amsterdamse architectengroep 

De 8 en Opbouw, waarvan veel leden ook bij de CIAM waren aangesloten, een belangrijke rol in 

de discussie over de moderne woonwijk. De leden van deze verenigingen, die tot de avant-garde 

behoorden, stelden in 1932 een preadvies op waarin hun ideeën over de moderne woonwijk uiteen 

werden gezet: De organische woonwijk in open bebouwing. Hieraan werkten o.a. W. van Tijen, B. 

Merkelbach, Van Eesteren en Van Lohuizen mee. Organisch betekende dat alle functies in de wijk 

op elkaar afgestemd moesten worden en samen een harmonisch geheel zouden vormen. 

Open bebouwing wilde zeggen dat de woningblokken aan alle kanten door groen en openbare 

ruimten waren omringd. Volgens de architecten van het Nieuwe Bouwen had het gesloten bouw-

blok veel nadelen. De woningen waren verkeerd georiënteerd op de zon, de binnenzijde van het 

bouwblok bestond uit groen waarin ook opberghokken en tuinschuren te vinden waren. Door-

gaans werden doorgaande balkons of veranda’s toegepast waar onder ander was te drogen hing. 

Strokenbouw gold als alternatief. Noord-zuid gerichte blokken kregen de voorkeur. In de discussie 

die dit type verkaveling opriep speelde de vraag wat te doen met de zaken die bij het gesloten 

bouwblok buiten het zicht bleven een grote rol.

Plan West en Landlust

Vooruitlopend op de vaststelling van het Algemeen Uitbreidingsplan, werden al rond 1930 door de 

Afdeling Stadsontwikkeling een aantal deelplannen opgesteld, met het oog op de aansluiting van 

het AUP op de bestaande stad. 

Voor het grondgebied ten westen van de Kostverlorenvaart, tussen de Haarlemmerweg en de 

Sloterweg lag al een plan van de gemeente Sloten dat in 1906 door de Raad was vastgesteld. Dit 

plan voldeed niet meer aan de eisen van stadsuitleg. Het uitbreidingsplan moest daarom worden 

herzien. Vlak na zijn indiensttreding bij Stadsontwikkeling kreeg Van Eesteren opdracht hiervoor 

een ontwerp te maken, het Plan West. Daar was haast bij in verband met de grote behoefte aan 

bebouwingsgelegenheid en ter voorkoming van het renteloos blijven liggen van dit reeds bijna 

opgespoten terrein.80 

Het eerste bebouwingsplan dateert van juli 1930: het ‘Noordgedeelte van Plan West’. (afb. 23) Het 

plangebied wordt begrensd door de Haarlemmerweg in het noorden, de Jan van Galenstraat en 

Jan Evertsenstraat in het zuiden, het tracé van de Ringspoorbaan en de Admiralengracht in het 

westen en het Westelijk Marktkanaal en de Kostverlorenvaart in het oosten.

Bestaande stedenbouwkundigen elementen bepaalden de structuur van het ontwerp. 

In noord-zuid richting waren dat de Admiraal de Ruijterweg, het Westelijk Marktkanaal, de 

verlengde Hoofdweg en de geprojecteerde ringweg. In oost-west richting de Jan van Galenstraat 

en de Erasmusgracht. De dijk voor de Ringspoorbaan vormde de westelijke begrenzing van het 

plangebied. Ook de profielen van de zijstraten van de Admiraal de Ruijterweg lagen al vast en 

waren daarmee een vaststaand stedenbouwkundig feit. De breedste opening in de Admiraal de 

Ruijterweg zou uiteindelijk de aansluiting vormen van de Bos en Lommerweg, de doorgaande weg 

in westelijke richting. De twee andere zijstraten waren smaller en sloten aan op twee doodlopen-

80. NHA, 397 Vaste Commissie voor Uitbreidingsplannen in Noord-Holland, inv.no. 7. Notulen van de Technische Subcommis-
sie, 24 februari 1930. 
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23. Stratenplan voor het Noordgedeelte van Plan West, juli 1930

24. Vogelvluchttekening Stratenplan voor het Noordgedeelte van Plan West, september 
1930
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de straten: de Reinaert de Vosstraat en de Wiltzanghlaan. De laatste werd na de oorlog opgewaar-

deerd tot een doorgaande, parallelle weg naar Slotermeer.81

Op een foto is een vogelvluchttekening van september 1930 te zien. Ten opzichte van de kaart van 

juli 1930 is er één opvallende wijziging te zien. Een gebied dat op het eerdere plan was gereser-

veerd voor een tehuis voor ouden van dagen, is nu gereserveerd voor strokenbouw in een oost-

west verkaveling.82 (afb. 24)

Op 17 november 1930 werd het plan besproken in de vergadering van de Vaste Commissie voor 

Uitbreidingsplannen in Noord-Holland. De bedoeling Van De Graaf en Scheffer, die het plan toe-

lichtten, was om tijdrovende procedures te ontlopen – ze waren bang dat de wettelijke weg zeker 

twee jaar in beslag zouden nemen – en het plan te beschouwen als een rooilijnbesluit. Er was 

tenslotte voor dit gebied al in 1906 een plan vastgesteld (ook al voldeed dat niet meer aan de eisen 

van de tijd).83 De leden van de Commissie achtten dit echter onacceptabel. Het plan uit 1906 van 

de voormalige gemeente Sloten was nog van kracht en dat betekende dat volgens artikel 5 van de 

Woningwet geen bouwvergunning afgegeven kan worden voor een voorstel dat van het oude plan 

afwijkt. Om toch zo snel mogelijk over een vastgesteld plan te kunnen beschikken, stellen de Graaf 

en Scheffer voor het plan in eerste instantie te beperken tot het gedeelte ten oosten van de Admi-

raal de Ruijterweg. Het plangebied werd vervolgens in tweeën gesplitst. Omdat het gebied tussen 

de bebouwing aan de oostzijde van de Admiraal de Ruijterweg, de Haarlemmerweg, het Oostelijk 

Marktkanaal en de Kostverlorenvaart al in handen was van de gemeente en reeds was opgespoten 

zou dit gebied eerst worden ontwikkeld.84 De verdere afwikkeling werd zoveel mogelijk bespoe-

digd, zodat al in maart 1931 een afzonderlijk voorstel voor dit deel ingediend kon worden bij de 

Gemeenteraad: het Herzien Uitbreidingsplan West voor het gebied tusschen Haarlemmerweg, 

Admiraal de Ruijterweg, Kostverlorenvaart en Oostelijk Marktkanaal, oftewel het Uitbreidingsplan 

Landlust. Behandeling in de Raad vond plaats op 2 en op 15 april 1931. (afb. 25)

Aanvankelijk werden de woningen in het plan voor Landlust ontworpen in een gesloten bebou-

wing. Hoewel er al een paar jaar daarvoor een studie werd ‘opgevat betreffende het bouwen van 

zogenaamd open bouwblokken, zooals deze veelvuldig in het buitenland voorkomen.’85 De toepas-

sing van gesloten bouwblok had ook niet de voorkeur van Afdeling Stadsontwikkeling, maar er 

waren nog onvoldoende studies gedaan naar de financiële consequenties. 

In 1928 hadden Scheffer en Van Lohuizen wijken in Hamburg, Berlijn, Frankfurt en Essen bezocht 

om de nieuwste inzichten op dit gebied te bestuderen. Scheffer herinnerde zich hierover later: ‘We 

hebben bij de Dienst nog correspondentie onderhouden over voor- en nadelen van “strokenbouw” 

die wij daar in Essen in volle fleur hebben aanschouwd...’86 In juni 1930 maakte Scheffer nog een 

studiereis naar Duitsland, ditmaal samen met De Graaf, om strokenbouw te bestuderen. Tijdens 

81. Bureau Monumenten & Archeologie, Cultuurhistorische verkenning en advies. Bosleeuw, Amsterdam 2014, 6.
82. HNI, archief C. van Eesteren, EEST 1.324-334.
83. NHA, 397 Vaste Commissie voor Uitbreidingsplannen in Noord-Holland, inv.no. 7. Notulen van de Technische Subcommis-

sie, 24 februari 1930.
84. NHA, 397 Vaste Commissie voor Uitbreidingsplannen in Noord-Holland, inv.no. 7. Notulen van de Technische Subcommis-

sie, 24 februari 1930; Bureau Monumenten & Archeologie, Cultuurhistorische verkenning en advies. Bosleeuw, Amsterdam 
2014, 6.

85. Gemeenteblad 1931, afd. 2, raadsvergadering 2 april 1931, 729.
86. NIROV, L.S.P. Scheffer, Herinneringen aan de periode 1887-1963 (PVSA publicatie 6), Den Haag 1987, 79.
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deze reis ging het vooral om strokenbouw in meerdere verdiepingen. Ze bezochten de steden 

Frankfurt, Berlijn en Hamburg.87 

De directeur van Publieke Werken stelt in zijn rapport uit maart 1931 over de herziening van een 

gedeelte van uitbreidingsplan Plan West (Landlust): ‘Het mag dan ook bekend worden veronder-

steld, dat in het buitenland, vooral in Duitschland, reeds verschillende complexen en stadswij-

87. V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993 257. 

25. Herzien Uitbreidingsplan West voor het gebied tussen Haarlemmerweg, Admiraal de Ruyterweg, Kostverloren-
vaart en Oostelijk Marktkanaal, 1931



47

ken zijn of worden gebouwd, volgens verschillende systemen, die alle dit gemeen hebben, dat 

rondom gesloten bouwblokken principieel niet worden toegepast. Hoewel deze stelsels bijzondere 

aandacht verdienen, schijnt het, dat men hier nog niet boven het stadium van proefnemingen is 

uitgekomen. Toepassing hiervan op grootere of kleiner schaal in Amsterdam zal dan ook eerst 

worden overwogen, wanneer voor een speciaal geval diepgaande vergelijkende studies voor ver-

schillende verkavelingsmogelijkheden en de daaruit voortvloeiende gevolgen uit stedebouwkun-

dig, bewonings- en financieel oogpunt zijn opgezet.

Nadat het plan op 15 april 1931 was vastgesteld, maakte de Bond van Nederlandse Architecten 

haar teleurstelling kenbaar aan het College van B en W. Zij waardeerde het stedenbouwkundig 

ontwerp, maar betreurde de toepassing van het gesloten bouwblok.88 In een strokenverkaveling 

88. V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993. 279; Bureau 
Monumenten & Archeologie, Cultuurhistorische verkenning en advies. Landlust en Gibraltarbuurt, Amsterdam 2014, 11.

26. Herziening van het uitbreidingsplan voor het gebied tusschen Haarlemmerweg, Admiraal de 
Ruijterweg, Kostverlorenvaart en Oostelijk Marktkanaal (Landlust), 1933
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zou ‘het ruimtelijk beeld daadwerkelijk de uitdrukking vormen van het moderne stedelijke leven’, 

schreef Merkelbach hier later over.89

In juli 1931 was De Graaf nog zeer kritisch ten aanzien van de introductie van strokenbouw in 

Nederland, maar niet lang erna besloot hij toch tot een aantal experimenten op dit gebied.90 Een 

jaar later schrijft hij in een brief aan de Wethouder: ‘Niettegenstaande de boven uiteengezette 

bezwaren heb ik, ik herhaal dit, niet geaarzeld u te adviseren aan deze proefneming mede te 

werken, opdat de waarde van de nieuwe inzichten aan de praktijk door een ernstig doorgewerkte 

proefneming kan worden getoetst.’91 In 1933 werd het plan omgewerkt, waarbij de hoofdstruc-

tuur gehandhaafd bleef. (afb. 26) 

De belangrijkste wijzigingen betroffen de invulling van twee gebieden met strokenbouwverka-

veling. J. Duiker maakte in opdracht van de gemeente een ontwerp voor een reeks woningblok-

ken voor arbeiders in strokenbouw aan de noordrand van Landlust voor het gebied tussen de 

Haarlemmerweg, de Gibraltarstraat en de Solebaystraat. (afb. 27, 28) Het betreft de invulling en 

verkaveling van 594 woningen in bouwblokken van vier lagen. Door de woningen iets te draaien 

is een zaagbladpatroon ontstaan. Daardoor komen de woningen gunstiger op de zon te liggen.92 

Het project lijkt geïnspireerd op de zigzag woningen in Frankfurt van Ernst May uit 1926, een van 

de schoolvoorbeelden voor strokenbouwverkaveling uit die tijd. Het project van Duiker werd om 

onduidelijke redenen echter niet gerealiseerd. Mogelijk werd het te duur bevonden. Ervoor in de 

plaats kwam een complex dat werd gebouwd door een woningbouwvereniging die de voorkeur 

89. B. Merkelbach, ‘Stedebouw en architectuur. Problemen die urgent geworden zijn, De Groene Amsterdammer, 8 juni 1940, 
3285, 4.

90. V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993 279.
91. V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993 282.
92. H. van Bergeijk, Jan Duiker, bouwkundig ingenieur (1890-1935). Van warm naar koud, Nijmegen 2016, 243-245.

27. J. Duiker, ontwerp voor volkswoningen in strokenbouw, 1933 (niet uitgevoerd)
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28. J. Duiker, ontwerp voor volkswoningen in strokenbouw, 1933 (niet uitgevoerd) 

29. Merkelbach en Karsten, strokenbouw Bestevâerstraat, hoek Louise de Colignystraat (Landlust)
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30. Speelvijver aan de Gibraltarstraat, 
1952
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31. Herziening van het uitbreidingsplan 'Landlust', 1940

32. C. Keesman, woningen Kijkduinstraat, Solebaystraat, 1948
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gaf aan gesloten bouwblokken, volgens een plan dat veel overeenkomsten vertoont met het oor-

spronkelijke uitbreidingsplan voor Landlust.93 P.L. Kramer leverde het ontwerp voor de bouwblok-

ken.

Een tweede wijziging was voor het gebied tussen de Juliana van Stolbergstraat, de Willem de 

Zwijgerlaan, de Karel Doormanstraat en de Bestevaerstraat. Daarvoor werd in 1936 naar ontwerp 

van B. Merkelbach en C. Karsten een reeks blokken in open bebouwing gerealiseerd. (afb. 29) Het 

betreft een experiment waarbij de ligging van de stroken echter niet optimaal is. Voor een optima-

le bezonning zouden deze in noord-zuidrichting geplaatst moeten zijn. Het zijn blokken van vier 

woonlagen op een verzonken onderbouw met bergingen. De trappenhuizen liggen aan de gevel. 

Tussen twee blokken ligt telkens een collectieve tuin. Deze hoven zijn aan één zijde afgesloten. 

Door de hoge grondprijs en de te behalen woningdichtheid, konden de bouwblokken niet ver 

genoeg uit elkaar worden geplaatst. 

In 1940 volgde een herziening van uitbreidingsplan Landlust en op basis daarvan kwam nog een 

project in strokenbouw tot stand op het gebied tussen de Gibraltar-, Kijkduin- en Solebaystraat, 

net ten zuiden van de plek waarvoor Duiker een ontwerp had gemaakt. (afb. 30, 31) Hier waren 

aanvankelijk scholen geprojecteerd, maar die bleken niet langer nodig. C. Keesman ontwierp hier 

woningen verdeeld over drie woonstroken in noord-zuidrichting en een groene omgeving. (afb. 

32) Door de oorlog werd het complex echter pas in 1948 gerealiseerd.94

Bos en Lommer (het gedeelte van voor de Tweede Wereldoorlog)

Voor het gebied ten westen van de Admiraal de Ruijterweg volgden grotere wijzigingen ten 

opzichte van het ‘Noordgedeelte van Plan West’ van juli 1930. Nadere uitwerking was in 1934 aan 

de orde. Dit deel paste Stadsontwikkeling aan nieuwe stedenbouwkundige inzichten aan, zoals de 

strokenbouw die door de avant-garde architecten in de jaren twintig was geïntroduceerd. De werk-

zaamheden aan dit plan liepen gedeeltelijk parallel aan die van het plan in hoofdzaak (het AUP).

Op 15 januari vond de eerste bijeenkomst van de werkcommissie voor het uitbreidingsplan Bos en 

Lommer plaats.95 Afgesproken werd dat Publieke Werken een kostvergelijking zou maken voor de 

verschillende verkavelingsvormen: gesloten bouwblokken, open bouwblokken en strokenbebou-

wing, alle in drie- en in vierhoogbouw. De optie driehoog viel al snel af wegens te hoge kosten.96

Uit de door PW opgezette verkavelingen en daarop gebaseerde berekeningen bleek dat ‘een enigs-

zins ruimere verkaveling – en de toepassing van open bouwblokken slechts een zeer beperkten 

invloed op de weekhuren hebben, zoodat het de vergadering voorloopig zeer gerechtvaardigd 

voorkomt, de toepassing hiervan te overwegen. Teekeningen, waaruit, zoowel wat het directe 

zonlicht als wat het hemellicht aangaat, de invloed van de grootere lichtbelemmering bij gesloten 

bouwblokken dan bij open bouwblokken blijkt, versterken deze meening.’97 

93. Gemeenteblad 1934, afd. 1, no. 767, 31 augustus 1934, ‘Wijziging uitbreidingsplan-Landlust’, 2218-2219.
94. Bureau Monumenten & Archeologie, Cultuurhistorische verkenning en advies. Landlust en Gibraltarbuurt, Amsterdam 

2014, 11.
95. SAA, 4213 archief Publieke Werken, inv.no. 21408. Notulen 1e bespreking werkcommissie Bos en Lommer, 15 januari 1934. 

Aanwezig waren: De Graaf, Keppler, Tjaden, Flipse, Van Teylingen, Inckel, Scheffer, Roes, Van Lohuizen en Van den Berg.
96. SAA, 4213 archief Publieke Werken, inv.no. 21408. Notulen 2e bespreking werkcommissie Bos en Lommer, 27 januari 1934. 
97. SAA, 4213 archief Publieke Werken, inv.no. 21408. Notulen 3e bespreking werkcommissie Bos en Lommer, 10 februari 

1934.
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Het grootste deel van Bos en Lommer zou uit arbeiderswoningen bestaan en de afdeling Stads-

ontwikkeling wilde hier graag het concept van goedkope arbeiderswoningen in organische 

bebouwing (volgens het preadvies van De 8 en Opbouw) in praktijk brengen. Dat bleek echter nog 

helemaal niet zo eenvoudig. De grondkosten waren binnen de ringspoorbaan hoger dan daar-

buiten, dus er moest hier nog in een tamelijk hoge dichtheid gebouwd worden om het financieel 

haalbaar te maken. Bovendien werden door inmenging van het Rijk de afstanden tussen de gevels 

nog verkleind.98 

Op 23 april 1934 besprak de Vaste Commissie voor Uitbreidingsplannen het uitbreidingsplan Bos 

en Lommer, na een toelichting van Scheffer, en ging zonder meer akkoord. Op 30 augustus 1935 

verscheen het plan in het Gemeenteblad. (afb. 33, 34)

Hoofdverkeerswegen
Het uitbreidingsplan Bos en Lommer wordt begrensd door de Haarlemmertrekvaart, de Admiraal 

de Ruijterweg, de Jan van Galenstraat en de Ringspoorweg. Het plangebied bestaat uit vijf delen 

die verschillend van omvang zijn. Ten noorden van de Bos en Lommerweg liggen twee wat grotere 

delen die van elkaar worden gescheiden door de geprojecteerde ringweg. Ten zuiden van de Bos 

en Lommerweg bestaat het plangebied uit drie kleinere buurten. Min of meer centraal gelegen ligt 

een groot verkeersplein, dat het centrum van de wijk vormt. Het plein is geaccentueerd door zes 

flatgebouwen van acht lagen. Op het centraal gelegen plein komen vijf verkeerswegen samen. De 

eerste is de Hoofdweg, die de verbinding vormt met het zuidelijk stadsdeel, via het Mercatorplein 

98. Zie o.a. H. Hellinga, ‘Volkshuisvesting en stedebouw in de Westelijke Tuinsteden’, in: Hellinga, H., P. de Ruijter (red.), 
Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam 50 jaar, Amsterdam 1985, p. 93

33. Herzien Uitbreidingsplan West voor het gebied tussen: Haarlemmerweg, Admiraal de Ruijterweg, Jan van Galen-
straat en Ceintuurbaan (Plan "Bosch en Lommer"), 1935 
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en het Surinameplein; de tweede is de ontworpen ringweg met een parkachtige aanleg, die in de 

zuidelijke en westelijke uitbreidingen voornamelijk evenwijdig loopt aan de ringspoorlijn. Hierop 

monden de rijkswegen uit de richtingen Utrecht, Rotterdam en Den Haag-Leiden uit. Deze twee 

hoofdverkeerswegen uit zuidelijke richting vinden hun voorzetting in de derde weg, die het ver-

keersplein in noordelijke richting met de Haarlemmerweg verbindt. In de toekomst zou deze weg 

worden doorgetrokken naar het noordelijk gelegen haven- en industriegebied en de Zaanstreek. 

De vierde weg is een voorlopige aftakking naar het haven- en industriegebied; de vijfde, de Bos en 

Lommerweg, kruist de Admiraal de Ruijterweg en wordt via het verkeersplein in westelijke rich-

ting voortgezet naar de toekomstige uitbreidingen aan de westkant van de Ringspoorbaan. 

Andere belangrijke oostwestverbindingen in het plan zijn de Haarlemmerweg, die het plan aan de 

noordkant begrenst en de doorgetrokken Jan van Galenstraat die het plangebied aan de zuidzijde 

begrenst. Volgens het AUP zou dit in de toekomst een van de belangrijkste uitvalswegen in weste-

lijke richting worden (de toekomstige Burgemeester Röellstraat). 

Groenvoorziening
In aansluiting op het Jan van Galenpark (het latere Erasmuspark) is aan de oostzijde van de 

verlengde Admiralengracht een sport- en speelterrein ontworpen. Aan de westkant van het plan 

is tussen de bebouwing en de Ringspoorbaan een 70 meter brede strook bestemd voor school-

werktuinen opgenomen. ‘De ontworpen plantsoenen zijn als onderling samenhangende strooken 

34. Uitbreidingsplan Bosch en Lommer waarop aangegeven de verschillende soorten bebouwing, z.d. 
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zoodanig door de wijk vervlochten, dat versnippering wordt vermeden en dat met een betrekkelijk 

gering plantsoenoppervlak een zoo groot mogelijke uitwerking zal worden verkregen. Om dit te 

bereiken kon in hoofdzaak worden volstaan met wandelstrooken die de grootere recreatie-com-

plexen onderling verbinden.’99

Zo werden de verschillende sport-, speel en schoolwerkterreinen en parken met elkaar verbonden 

door middel van groenstroken met wandelparken, zodat een doorlopend groensysteem ontstond. 

De verkeersweg die vanaf Haarlem de hoofdtoegang tot de stad zou vormen was op soortgelijke 

wijze als de Zuideramstellaan (later Rooseveltlaan) van plantsoenstroken voorzien. (afb. 35) De 

verkeerswegen zijn van boombeplantingen voorzien.

In de woonstraten tussen de blokbebouwing wordt boombeplanting afgewisseld met plantsoen. 

Tussen de strokenbebouwing is een doorgaande smalle plantsoenstrook langs de achterzijde van 

de tuinen ontworpen.

Verkaveling
Bij gesloten bebouwing wordt geen rekening gehouden met de bezonning omdat de bouwblokken 

in de regel willekeurig op de windrichting zijn geplaatst. In Bos en Lommer wordt daarom een 

verkaveling geïntroduceerd, waarbij de bebouwing zoveel mogelijk noord-zuid is georiënteerd en 

de zuidzijde van de blokken open is gelaten met het oog op een betere lichttoetreding. De noord-

zijde werd wel bebouwd, zodat er U-vormige bouwblokken ontstonden. ‘Deze aan de zuidzijde 

onbebouwd gelaten blokken vormen als het ware een overgangsvorm van het rondom gesloten 

bouwblok naar den zg. strookenbouw.’100 Strokenbouw, in het buitenland al veelvuldig toegepast, 

99. Gemeenteblad 1935, afd. 1, no. 638, 30 augustus 1935, ‘Uitbreidingsplan Bosch en Lommer’, 1590.
100. Gemeenteblad 1935, afd. 1, no. 638, 30 augustus 1935, ‘Uitbreidingsplan Bosch en Lommer’, 1583.

35. Profiel Zuideramstellaan (de latere Rooseveltlaan) als voorbeeld voor een van de hoofdverkeerswegen
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was in Nederland nog betrekkelijk nieuw. In Amsterdam was een project gerealiseerd, zij het op 

kleine schaal, de atelierwoningen van Zanstra Giessen Sijmons aan de Zomerdijkstraat en de Uiter-

waardestraat. (afb. 36)

Naast belangrijke voordelen (ongehinderde toetreding van licht en lucht, goede oriëntering van 

alle woningen, vermeerdering van het ruimtegevoel in het stadsbeeld door het vermijden van 

geslotenheid en meer groeneffect door het zichtbaar laten van de tuinbeplanting) waren er ook 

bezwaren aan verbonden: ‘Men denke aan de rondom zichtbaar blijvende gevels in verband met 

de hier gebruikelijke woningtypen en de daarmede samenhangende levenswijze der bewoners 

(drogen van de wasch op de veranda’s) en aan de mindere veiligheid, doordat de benedenwo-

ningen nu ook aan de tuinzijde aan de weg grenzen. Hierbij komt de omstandigheid, dat deze 

bouwwijze blijkens de elders uitgevoerde plannen hoogere terreinkosten medebrengt dan de 

bebouwing in gesloten bouwblokken.’101

Aan de noordzijde van de Bos en Lommerweg is zuivere strokenbouw geprojecteerd. De bouw-

blokken zijn echter haaks op de weg geplaatst, waardoor blokken oost-west georiënteerd zijn – 

nog niet helemaal optimaal dus.

Om de bouw van woningen met een lage huur mogelijk te maken, werd een gevelafstand van 20 

meter gehanteerd, hoewel in de Bouwverordening, die in dat jaar werd aangepast, 22,5 meter was 

opgenomen. Voor de afstand tussen de achtergevels werd dezelfde maat aangehouden, zodat de 

101. Gemeenteblad 1935, afd. 1, no. 638, 30 augustus 1935, ‘Uitbreidingsplan Bosch en Lommer’, 1584.

36. Zanstra Giessen Sijmons, atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat/Uiterwaardestraat, Amsterdam, 1932-
1934
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lichttoetreding tot de woningen aan voor- en achterzijde gelijk zou zijn. Bij een bouwdiepte van 

ten hoogste 13 meter leidde dit tot een bouwblokdiepte van vier meter. Voor strokenbouw werd 

de maat tussen voor- en achtergevels aangehouden op 20,5 meter, waarbij de halve meter extra 

aan het straatprofiel ten goede zou komen.102

H. van der Kaa, hoofdingenieur van de Volkshuisvesting, die bij de belangrijke planbesprekingen 

aanwezig was, ‘zag er persoonlijk op toe dat bij het ontwerp voor Bosch en Lommer uitsluitend 

werd gewerkt met stedebouwkundige normen die de rijksoverheid juist achtte voor arbeiderswo-

ningen.’103 Zijn overtuiging was ‘dat de oplossing voor het vraagstuk van de volkswoningbouw 

was gelegen in bezuinigingen: lagere grondprijzen, dat wil zeggen meer woningen en minder 

onbebouwde ruimte in de uitbreidingsplannen, gecombineerd met een minimum aan gevelbreed-

te voor de woningplattegronden.’104 Tijdens een van de vergaderingen van de werkcommissie van 

Bos en Lommer stelde hij ‘dat een 20 m brede straat voldoende is en dat ook deze bezuiniging 

doorgevoerd zal moeten worden.’105 

Openbare gebouwen
Aan de zuidzijde van het plein zijn bijzondere gebouwen gedacht, zoals een bioscoop en een the-

ater. Vrijstaande scholen maken onderdeel uit van het groensysteem, waardoor in de wijken open 

ruimten ontstaan, ‘die niet alleen een aangename afwisseling in het stadsbeeld zullen opleveren, 

doch tevens min of meer als buurtcentra zullen fungeren.’106 

Kritiek op het plan

De leden van Architecten-groep De 8 waren over een aantal aspecten teleurgesteld. In een brief 

aan Scheffer schreven zij: ‘Wij betreuren het uitermate, dat men om tot lage huurprijzen te gera-

ken, het noodig heeft gevonden om bij een bebouwingshoogte van 14 a 15M genoegen te nemen 

met onderlinge gevelafstanden van slechts 20M.

Indien men open bouw wil toepassen, dan dient men er toch van uit te gaan, dat deze moet sla-

gen en blijken een werkelijke verbetering van verkaveling te zijn.

Indien men dan overweegt de voorwaarden voor open bebouwing ongunstiger te stellen als deze 

voor de gesloten bouwwijze was (tot nog toe bedroeg bij de genoemde bouwhoogte de gevelaf-

stand minstens 25M) dan loopt men het risico, dat de resultaten van deze proef negatief zijn. De 

Staatslieden-buurt en de Pijp hebben toch afdoende bewezen, dat een wijk met een te geringe 

gevelafstand steeds onbewoonbaar blijft.’107

‘Eveneens hebben wij met ontzetting geconstateerd dat men meent de perceelsbreedte terug te 

brengen tot 5,5M en de perceelsdiepte op te voeren tot 13 M.’ Het streven naar lage huren zou 

niet ten koste moeten gaan van de bewoonbaarheid van de woningen. De prijsvraag voor goede 

102. Gemeenteblad 1935, afd. 1, no. 638, 30 augustus 1935, ‘Uitbreidingsplan Bosch en Lommer’, 1585.
103. V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993 256.
104. V. van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993 256.
105. SAA, 5213 archief Publieke Werken, inv.no. 21408, notulen 9e bespreking werkcommissie Bos en Lommer, 5 mei 1934.
106. Gemeenteblad 1935, afd. 1, no. 638, 30 augustus 1935, ‘Uitbreidingsplan Bosch en Lommer’, 1589.
107. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Brief van De 8 (getekend B. Merkel-

bach en H. Mastenbroek), 18 november 1935. 
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en goedkope arbeiderswoningen had aangetoond dat er andere wegen bewandeld konden worden 

om te geraken tot meer comfort en een lagere huur.

‘Wij willen niet verhelen, dat bij de bestaande verhoudingen waarbij de speculatieve eigenbouwe-

rij voor een groot deel de woningproductie verricht, uitermate moeilijk is om tot een echt ratione-

le oplossing van deze problemen te geraken. Wij betreuren het dan ook, dat bij het vaststellen van 

de bebouwingsvoorschriften, naar het ons wil voorkomen, teveel is uitgegaan van deze speculatie-

ve eigenbouwerij, terwijl ons inziens de goede en goedkope arbeiderswoning niet licht van deze 

zijde is te verwachten.108

Een derde punt van kritiek betrof de vrijstelling van de verplichting tot het aanbrengen van dou-

checellen in de woning. ‘De toename van een verlangen naar phijsiek welzijn is hiermede strijdig 

en zou o.i. er ook wel zeer klemmende redenen aanwezig moeten zijn, indien B. en W. zouden mo-

gen besluiten deze vrijstelling te mogen verlenen.’109 Douches of baden zouden dan ook verplicht 

moeten blijven voor alle woningen. 

Bij besluit van 25 september 1935 besloot de gemeenteraad de beslissing betreffende de vaststel-

ling van het plan Bos en Lommer voor drie maanden te verdagen.110

‘Wij hebben van de verkregen gelegenheid gebruik gemaakt, het plan en de bebouwingsvoor-

schriften aan een ernstig onderzoek te onderwerpen, waarbij wij meer in het bijzonder de volgen-

de punten onder het oog hebben gezien: de perceelbreedte, de bepaling, welke betrekking heeft op 

de doucheruimte, de straatbreedte en den grondprijs.

Op 4 december 1935 werd het plan door de gemeenteraad vastgesteld. 

Particuliere bouwondernemers

Door de economische crisis van de jaren dertig raakten veel bouwondernemers in de problemen, 

omdat zij geen leningen konden afsluiten. Bovendien exploiteerden veel bouwers de woningen 

die ze opleverden zelf, wat tot de paradoxale situatie leidde dat sommige, om de huren niet onder 

druk te brengen, huiverig waren extra woningen op de markt te brengen. Dit gold echter niet 

voor alle bouwers. Wie niet zelf als exploitant optrad wilde uiteraard wel degelijk bouwen. Een 

deel van het geld dat door de crisis moeilijk in aandelen te investeren was zocht een weg naar de 

woningbouw. Bovendien gingen de kosten voor materialen en de lonen van de arbeiders omlaag. 

Doordat materiaal- en arbeidskosten waren afgenomen, wilden sommige juist zoveel mogelijk 

bouwen. Uiteindelijk werd in de jaren dertig zoveel gebouwd dat nu, bijna een eeuw later, van een 

‘jaren dertig’ stijl gesproken wordt. Om hun onderhandelingspositie met de gemeente te verster-

ken en de concurrentie in te dammen, organiseerden particuliere bouwondernemers zich in deze 

periode in bouwersverenigingen. De belangrijkste was aanvankelijk Amstels Bouwvereeniging.111

Rond 1935 kwam er meer ruimte voor de (particuliere) woningbouw doordat de gemeente de 

investeringen aanzienlijk verhoogde om de crisis terug te dringen. De bouw van Landlust en Bos 

108. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Brief van De 8 (getekend B. Merkel-
bach en H. Mastenbroek), 18 november 1935.

109. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Brief van De 8 (getekend B. Merkel-
bach en H. Mastenbroek), 18 november 1935.

110. Gemeenteblad 1935, afd. 1, no. 653, besluit van 25 september 1935, genomen overeenkomstig de voordracht van 20 sep-
tember 1935, 1606.

111. M. Fluks, Van woning tot stad, scriptie Universiteit van Amsterdam, 1981, 11-14.
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en Lommer profiteerde ervan en dat leidde tot een opleving van het bouwbedrijf. ‘De particuliere 

bouwers verdrongen elkaar om de zojuist bouwrijp gemaakte terreinen van de gemeente voor be-

bouwing toegewezen te krijgen.’112 Mede door het erfpachtstelsel, dat Amsterdam in 1896 invoer-

de om meer grip te krijgen op grondspeculatie bij stadsuitbreidingen, kon de gemeente bepalen 

hoeveel grond werd uitgegeven; voor de stad besloot meer geld in de woningbouw te steken gaf 

ze veel minder grond uit dan de markt vroeg, wat toen tot het zogenaamde erfpachtschandaal 

had geleid doordat bouwers probeerden op illegale wijze aan grond te komen. (Het erfpachtstelsel 

moest het opdrijven van de grondprijs voorkomen, omdat dit ofwel resulteerde in te dure wonin-

gen, ofwel de bouwers aanleiding gaf te bezuinigen op de bouwkosten, hetgeen ook veelvuldig 

werd gedaan. In het geval van erfpacht pacht de erfpachter een terrein voor een bepaalde periode 

en betaalt daar een jaarlijkse huurprijs – de zogenaamde canon – voor.  Na afloop van de afge-

sproken periode vervalt de aanspraak van de pachter en kan de gemeente de grond opnieuw in 

erfpacht uitgeven.)

Aangezien het overgrote deel van de woningbouw na 1925, toen de gesubsidieerde woningbouw 

drastisch werd teruggeschroefd, door particulieren werd verzorgd was het nodig de plannen met 

deze ondernemers af te stemmen. Dat gebeurde aanvankelijk in overleg met Amstels Bouwvereni-

ging, die in de jaren dertig de hele Amsterdamse bouwnijverheid domineerde.113 De typologie van 

de woningen (die aan het systeem van strokenbouw zou moeten worden aangepast) speelde een 

hoofdrol.

Architectuur

De vooroorlogse experimenten met, onder andere, de strokenbouw, waren – hoewel de resultaten 

niet iedereen bevielen – medebepalend voor de richting waarin de architectuur van de Westelijke 

Tuinsteden zich zou ontwikkelen. Op 2 juni 1938 vond de eerste vergadering van de Adviescom-

missie Bosch en Lommer plaats. Amstels Bouwvereeniging (met directeur Van der Schaar) nam het 

initiatief om de ontwerpen in overleg met de Commissie voor de Nieuwe Stad te maken en daarbij 

twee architecten aan te stellen om de architecten van de bouwondernemers te adviseren: B. Mer-

kelbach en M. Stam.114 De woningen in strokenbouwverkaveling in Landlust van Merkelbach en 

Karsten waren het jaar ervoor opgeleverd en Stam had enkele jaren daarvoor de Siedlung Hellerhof 

in Frankfurt ontworpen. Gegadigden kregen vooraf een vragenlijst toegestuurd waarbij behalve 

met vragen over onder andere de hoeveelheid woningen ook werd gepolst naar bijvoorbeeld de 

voorkeur voor platte dan wel hellende daken. Tijdens de vergadering wordt gewezen op de terrei-

nen die bestemd zijn voor 500 woningen tegen verlaagde canon en welke terreinen zullen worden 

opgehoogd en in september klaar zullen zijn.

Het eerste bebouwingsplannen was een complex van 500 goedkope arbeiderswoningen voor het 

gebied tussen de Admiraal de Ruijterkade, de Bos en Lommerweg, de Egidiusstraat en de Reinaert 

de Vosstraat. De woningen zouden gerealiseerd worden door tien particuliere bouwondernemers, 

112. M. Fluks, Van woning tot stad, scriptie Universiteit van Amsterdam, 1981, 14.
113. M. Bock, M. Fluks, V. van Rossem, M. Vink, Van het Nieuwe Bouwen naar een Nieuwe Architectuur. Groep ‘32: Ontwerpen, 

gebouwen, stedebouwkundige plannen 1925-945, Den Haag 1983, 110.
114. Voor de gang van zaken, zie: SAA, 5213 archief Dienst Publieke Werken, Bos en Lommer, inv.no. 21411. Zie tevens: V. van 

Rossem, M. Steenhuis,  ‘Bos en Lommer. De zoektocht naar de ‘organische schonen’ stad’, in: M. Steenhuis (red.), De 
nieuwe grachtengordel. De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Bussum 2017, 118-141.
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die daarvoor acht architecten in de arm hadden genomen. De eerste resultaten waren niet bevre-

digend. Op 19 en 23 augustus 1938 werden in het stadhuis bijeenkomsten georganiseerd waarbij 

de bouwers en architecten waren uitgenodigd, om ze te doordringen van de ontwerpprincipes die 

open bebouwing met zich meebracht. Tijdens een voorbereidende vergadering sprak Van Ees-

teren: ‘Ik ben met het plan gekomen en kan waar maken, dat het iets kan geworden. Wat de heren 

hebben ingediend is niets geworden.’115 

Waar men vooral problemen mee had was dat de architecten aan de ene zijde van de blokken 

erkers hadden ontworpen en aan de andere kant doorlopende balkons (veranda’s). De blokken 

waren ontworpen alsof het gesloten bouwblokken waren, met voor- en achterkanten. Volgens Van 

Eesteren was de ‘groote puzzle (...) dat de ontwerpers ervan uitgegaan zijn, dat ieder gebouw een 

voor- en achtergevel moet hebben. Alle gevels, meent spreker, liggen gelijkwaardig aan de straat 

en men kan rondom dezelfde eischen stellen ten opzichte van de gevels. Nu komt de vraag op: is 

het gemotiveerd, dat aan den eenen kant ramen en erkers en aan den anderen kant doorloopende 

balkons komen? Dat is niet gemotiveerd. Wat is de behoefte voor de arbeiderswoning? De bewo-

ner moet aan de keuken een werkbalkon hebben en aan de kamer een balkon, waar hij uit kan loo-

pen. Het gebruik is nu, dat het balkon doorloopt. Wil men hier een gevel krijgen, die uitdrukking 

is van den plattegrond, dan gelooft spreker, dat de kwestie van erkers opgelost is, want de zaak 

wordt logisch.’116 Om zijn punt te verduidelijken had Van Eesteren enkele schetsjes gemaakt. Aan 

de achterkant bevindt zich de keuken met een werkbalkon, aan de voorkant de woonkamer met 

een woonbalkon. De balkons zouden ritme geven aan de gevels. ‘Zoo komt men tot twee verzorg-

de gevels; daar zit voor een architect een basis in om een ontwerp op te maken.’117 Wanneer beide 

gevels als gelijkwaardig zouden worden beschouwd, dan zou men vanzelf ook anders komen te 

staan tegenover de vraag van de doorlopende veranda’s en erkers. 

De indeling van de plattegrond zoals Van Eesteren deze voorstelde, maakte ook meteen een einde 

aan de kamers en-suite. Maar daarmee raakte hij een gevoelig punt, zoals J.L. Flipse, directeur van 

de Woningdienst, tijdens een van de vergaderingen opmerkte: ‘de bouwer is nl. verzot op suites, 

want hij verhuurt zijn woning daardoor gemakkelijker.’118 Een terugkerend punt in de discussies 

tussen de ambtenaren was het drogen van de was. De was zou niet zichtbaar mogen zijn op de 

balkons en het streven was om hiervoor speciale droogruimten te realiseren. Die zouden dan in de 

onderhuizen of op zolder moeten.

In de bebouwingsvoorschriften was voorgeschreven dat elke woning over een doelmatige droog-

ruimte voor wasgoed moest beschikken. ‘De Amsterdamsche huisvrouw is uitermate zindelijk en 

haar grootste liefhebberij is te wasschen in de eerste dagen van de week. Het drogen doet zij bij 

voorkeur in de open lucht door de wasch over de balkons te hangen of er lijnen te spannen. Wan-

neer men binnen in zoo’n bouwblok kijkt, geeft dat in het algemeen niet zoo’n erg aangenaam 

gezicht, doch het wordt erger, wanneer de blokken van den openbaren weg af over een volle leng-

115. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Notulen voorbespreking op 16 augus-
tus 1938 inzake de te bouwen 500 goedkope woningen in Bos en Lommer.

116. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Notulen voorbespreking op 16 augus-
tus 1938 inzake de te bouwen 500 goedkope woningen in Bos en Lommer.

117. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Notulen voorbespreking op 16 augus-
tus 1938 inzake de te bouwen 500 goedkope woningen in Bos en Lommer.

118. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Resumé van de bespreking in zake de 
te bouwen 500 goedkoope woningen op Bosch en Lommer, gehouden op woensdag 7 september 1938.
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te zichtbaar zijn en men zou het dezerzijds in de hand moeten werken, dat die wasch niet buiten 

wordt gehangen. Of het te voorkomen is, is een tweede, maar men zal het verminderen, wanneer 

binnenshuis een gelegenheid bestaat, doelmatig te drogen; langzamerhand zullen de bewoners 

dat ook wel inzien. Vandaar, dat ook in de bebouwingsvoorschriften dwingend is voorgeschreven, 

droogruimten te maken.’119 (afb. 37)

Tijdens de bijeenkomst met de architecten en de bouwers van de 500 woningen verduidelijkte 

de voorzitter, J.L. Inckel, hoofd afdeling Grondexploitatie, dat ‘natuurlijk in elk blok een zekere 

eenheid moet zijn, maar het bovendien den aanwezigen duidelijk zal zijn, dat die zeven blokken 

bij elkaar een harmonie moeten hebben; ze behoeven niet uiterlijk hetzelfde gebouwd te worden, 

maar er moet toch een zekere eenheid van stijl te bemerken zijn.’120 Dat bleek nog helemaal niet 

zo gemakkelijk en er werd meer en meer de behoefte gevoeld aan een afstemming onder leiding 

van een of twee architecten. L.B. Spanjer, een van de bouwondernemers pleitte voor de aanstelling 

van een architect door de gemeente om de verschillen van mening tussen de bouwers te onder-

119. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Resumé van de bespreking in zake de 
te bouwen 500 goedkoope woningen op Bosch en Lommer, gehouden op vrijdag 19 augustus 1938.

120. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Resumé van de bespreking in zake de 
te bouwen 500 goedkoope woningen op Bosch en Lommer, gehouden op vrijdag 19 augustus 1938.

37. Binnenterrein aan de Tugelaweg; 
bouwblok naar ontwerp van A.J. 
Westerman, 1930
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vangen. ‘Zooals wij hier zitten, willen wij een goede arbeiderswoning maken, die aan behoorlijke 

eischen voldoet. Als wij dat willen, moet er één zijn, die de bevoegdheid heeft den knoop door te 

hakken en te zeggen: zoo willen wij het hebben en daarnaar hebben alle bouwers zich te gedra-

gen. Ik kan U de verzekering geven, dat dan de bouwers het zeker zoo goed doen als de woning-

bouwvereenigingen.’121 

De mening werd niet door alle bouwers gedeeld, zoals blijkt uit de reactie van een van hen: ‘Wij 

hebben niet noodig een architectonische dictatuur, die kunnen wij missen. Met den persoonlijk-

heid van den bouwer zal de Commissie rekening willen houden.’ Maar, zo voegde hij eraan toe, ík 

geloof, dat wij op den goeden weg zijn, het is niet zoo ingewikkeld en wij liggen niet zoo ver bij 

elkaar vandaan. Voor zoover ik het zie, meen ik het met mijn collega wel eens te kunnen wor-

den’.122

In oktober 1938 stuurden Merkelbach en Stam richtlijnen aan het bestuur van Amstels Bouwver-

eeniging, die nodig waren om tot een goed resultaat te komen. Zij hadden daarbij rekening gehou-

den met de wensen van de bouwers, die daarvoor al eerder een vragenlijst hadden ingevuld.123 Bij 

de indeling van het te bebouwen gebied was er vanuit de bouwondernemers zowel de vraag naar 

121. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Resumé van de bespreking inzake de 
500 goedkoope woningen op Bosch en Lommer, gehouden op vrijdag 19 augustus 1938.

122. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Resumé van de bespreking inzake de 
500 goedkoope woningen op Bosch en Lommer, gehouden op vrijdag 19 augustus 1938.

123. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Richtlijnen voor de bebouwing van de 
terreinen in het uitbreidingsplan Bosch en Lommer, oktober 1938. Concept behoort bij brief aan het bestuur van Amstels 
Bouwvereeniging, 18 oktober 1938. 

38. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, bebouwingsplan Bos en Lommer met de beplanting. 
Tevens is aangegeven of de bergingen zich in het onderhuis of op de zolder zijn ondergebracht. In het laatste 
geval betekende dat de mogelijkheid van een hogere beplanting. 
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de mogelijkheid van bergplaatsen op de begane grond als een type waarbij de bergruimten op de 

zolderverdieping worden ondergebracht. Bij de indeling werd met beide wijzen van bebouwing 

rekening gehouden. (afb. 38)

Andere kwesties die in de richtlijnen en de vergaderingen aan de orde kwamen waren de diepte 

van de zolderverdieping, de dakoverstekken en de hoekoplossingen. Om een zo gunstig moge-

lijk profiel van de straten en de terreinen achter de stroken te verkrijgen was het van belang de 

bouwhoogte zoveel mogelijk te beperken en de kap- en platoverstekken niet groter te maken dan 

technisch en esthetisch noodzakelijk. Bij de blokken met de bergplaatsen op de begane grond 

moest een maximale bouwhoogte van 14 meter worden aangehouden en mocht de dakoverstek 

niet meer dan 50 centimeter bedragen. Bij de blokken met de bergplaatsen op de zolderverdie-

ping, moesten deze zodanig worden geplaatst, dat zij het bouwprofiel niet ongunstig zouden 

beïnvloeden. Bijvoorbeeld door ze bij een platte kap op het midden van het bouwblok te plaatsen. 

In dat geval zou de hoogte van de gevel beperkt moeten blijven tot 12,60 meter boven de straat 

en mocht het dakoverstek of de goot van de kap niet meer dan 50 centimeter meter uitsteken. Ook 

verdiende het aanbeveling de zolderverdieping niet geheel tot het einde van het blok door te laten 

lopen, teneinde het profiel van de parallelstraat zo gunstig mogelijk te maken.124

De met een theoretische lijn aangegeven afrondingen van de bouwblokken vroeg speciale aan-

dacht van de ontwerpers. Het was niet de bedoeling dat deze lijn zonder meer gevolgd zou 

worden; dat zou geen bevredigend resultaat opleveren. De afronding moest worden gezien als 

een lijn, waar buiten niet gebouwd mocht worden. De plattegrond van de woning aan het eind 

moest echter zodanig worden  opgelost, dat de woning daarmee geen geweld werd aangedaan. 

In hoeverre het mogelijk was deze terugspringing uitsluitend op de begane grond toe te passen, 

hoopte de commissie na overleg met de Gemeente nader met de gegadigden en hun architecten te 

bekijken.125

Op 5 november 1938 werd de eerste paal geslagen van de 500 woningen. Het betrof het blok naar 

ontwerp van Gulden en Geldmaker aan de Blancefloorstraat. M. Speyer realiseerde aan de Elegast-

straat 49 woningen met bergingen in de plint en vier woonlagen. (afb. 39, 40)

Veel particuliere bouwers waren ervan overtuigd dat de richtlijnen die de gemeente voor wilde 

schrijven haaks stonden op wat nodig was om de nieuwe woningen snel te kunnen verhuren. De 

wensen van de gemeente zouden resulteren in woningen die niet aansloten bij de smaak en de 

gewoonten van de Amsterdammer. Die zou een veranda willen, en uitbreiding van het beperkte 

oppervlakte door erkers aan de voorzijde; de rommelige aanblik van het typische binnenterrein 

bij gesloten bouwblokken, die de gemeente bij strokenbouw koste wat het kost wilde voorkomen, 

vonden zij niet storend. Deze bouwers zetten zich af tegen de koers van Amstels Bouwvereniging, 

die bereid bleef om met de gemeente verder te onderhandelen, en zetten alles op alles om hun 

opvattingen door te drukken. Zij waren ontevreden over het functioneren van Amstels Bouwver-

eniging als overlegorgaan tussen bouwers en gemeentelijke instanties.126 Daarom richtten zij in 

1938 de Bouwersvereeniging Amsterdam op, die zich voornam in Bos en Lommer te bouwen en 

124. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Richtlijnen voor de bebouwing van de 
terreinen in het uitbreidingsplan Bosch en Lommer, oktober 1938.

125. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Richtlijnen voor de bebouwing van de 
terreinen in het uitbreidingsplan Bosch en Lommer, oktober 1938.

126. M. Bock, M. Fluks, V. van Rossem, M. Vink, Van het Nieuwe Bouwen naar een Nieuwe Architectuur. Groep ‘32: Ontwerpen, 
gebouwen, stedebouwkundige plannen 1925-945, Den Haag 1983, 111.
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39. M. Speyer, woningen met bergingen in de plint en vier woonlagen aan de Elegaststraat

40. De achterzijde van de woningen aan de Elegaststraat (de Vier Heemskinderenstraat), 1939; rechts woningen 
van L. Peters uit 1951
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41. Geveltekeningen en plattegronden van type A en B. Ontwerpen van A.J. Westerman (type A) en Rutgers (type B)
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vlak voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak met 55 leden 80 procent van de bouw in Amsterdam 

vertegenwoordigde. Het overleg tussen de Commissie voor de Nieuwe Stad, Merkelbach en Stam 

en Amstels Bouwvereniging had toen geen zin meer. 

De gemeenteambtenaren bleven erop aandringen de bebouwingsvoorschriften na te leven, on-

danks pogingen van de bouwers om hier onderuit te komen.127 

De Graaf raakte ervan overtuigd dat Bos en Lommer zou mislukken als alle bouwers zonder enige 

coördinatie aan de slag gingen; in een vergelijkbare overlegstructuur met Bouwersvereeniging 

Amsterdam zag hij niets (hij vond het overleg met Amstels Bouwvereniging al te tijdrovend), 

en daarom pleitte hij voor een strakke, centrale leiding, bij voorkeur door een of twee architec-

ten.128 Op aanbeveling van burgemeester en wethouders stelde Amsterdams Bouwvereeniging 

begin 1939 een commissie in die overleg moesten voeren met de Commissie voor de Nieuwe Stad 

over de bouw van Bos en Lommer. Daarbij werden de architecten G.J. Rutgers en Th. J. Lammers 

benoemd. Tevens werd H.J. Borst, de voorzitter van de vereniging aan de commissie toegevoegd, 

alsmede een vertegenwoordiger van Amstels Bouwvereeniging.129 Merkelbach en Stam waren door 

de benoeming definitief buiten spel geplaatst.130 In 1940 schreef Ben Merkelbach hierover: ‘Toen 

destijds de B.V.A. (Bouwvereniging Amsterdam) nog niet bestond en Amstels Bouwvereeniging 

met het gemeentebestuur onderhandelde, niet alleen voor haar eigen leden, maar ook voor andere 

bouwondernemers, werd B.V.A. opgericht en haar eerste werk was dit collectief overleg te torpe-

deeren.’131

Rutgers en Lammers begeleidden de bouwers en hun architecten bij de totstandkoming van de 

stroken aan de Rijpgracht. Wederom liepen de ideeën over de vormgeving van de achterzijde van 

de woningen uiteen.

Illustratief is de vergelijking tussen twee plannen. Type A was een plan van Rutgers voor een 

bouwstrook ten noorden van de Bosch en Lommerweg en type B een plan van A.J. Westerman aan 

de Erasmusgracht, tussen de Griseldestraat en de Esmoreitstraat. Het plan van Rutgers had ge-

splitste balkons en werd door de Commissie Nieuwe Stad goedgekeurd, het plan van Westerman, 

met doorlopende balkons keurde de Commissie voor de Nieuwe Stad op 26 april 1939 af. (afb. 41)

De Graaf drong bij de wethouder van Publieke Werken aan het plan van Westerman niet te 

aanvaarden. Het plan van Rutgers betekende niet alleen een verbetering op esthetische gronden, 

maar tevens een praktische verbetering van het woningtype. En hij onderstreepte nogmaals dat 

het belang van de toepassing van gesplitste balkons bij de open bouwwijze, die in Bos en Lommer 

op grote schaal wordt toegepast met het oog op de grote voordelen (meer licht en lucht, meer 

groen, minder beklemming). ‘Deze proef zal noodzakelijk tot mislukking worden gedoemd, indien 

bouwers en Gemeentebestuur zich er niet ten volle van bewust zijn, dat dit ook ten aanzien van 

het stadsbeeld de verplichting stelt, verschillende tot sleur geworden elementen van de etage-

woning grondig te herzien en aan de veranderende omstandigheden aan te passen. Bosch en 

127. M. Bock, M. Fluks, V. van Rossem, M. Vink, Van het Nieuwe Bouwen naar een Nieuwe Architectuur. Groep ‘32: Ontwerpen, 
gebouwen, stedebouwkundige plannen 1925-945, Den Haag 1983, 111. 

128. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Notulen vergadering 30 januari 1939.
129. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/SO 86 Bos en Lommer 1928-1979. Afschrift brief van de wethouder van 

PW aan de directeur PW, 6 maart 1939.
130. HNI, archief B. Merkelbach, MERK 102 Stukken betreffende een geschil over de bebouwing van Bosch en Lommer tussen 

Amstels bouwvereniging en particuliere bouwondernemers, met krantenknipsels over de erfpachtkwestie, 1938-1939.
131. B. Merkelbach, ‘”Wij willen bouwen”’, De 8 en Opbouw, 11 (1940) 15/16, 153.
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Lommer dient in dit opzicht als leerschool, om later des te gemakkelijker tot de meest geëigende 

woningtypen in de voor de Tuinstad Slotermeer ontworpen, volkomen open bouwwijze te kunnen 

geraken.’132 

De eerste resultaten

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was ongeveer de helft van Bos en Lommer voltooid. 

Er was veel kritiek op het resultaat. De architectuur zou teveel herinneren aan die van het traditi-

onele gesloten bouwblok. Dit had voor een deel te maken met de conservatieve opvattingen van 

de particuliere bouwondernemers ten aanzien van de woningplattegronden, maar ook met de te 

geringe afstanden tussen de bouwblokken. 

Van Eesteren was niet tevreden over het resultaat: ‘Ik persoonlijk beschouw het als een wezenlijke 

fout dat in dit plan de gevelafstanden tusschen de vierhoogbouw te gering en vanwege de groote 

woningdichtheid de blokken te lang zijn. Hierdoor is de primaire grondslag voor een goede ruim-

tewerking niet aanwezig. Dit is een organische fout. Een stadswijk kan dus niet alleen organisch 

schoon, maar ook organisch lelijk zijn. Vandaar steeds mijn nadruk op het primaire en pas als dat 

goed is op het detail wat eveneens belangrijk is. Met het detail bedoel ik hier de gevel.’133

De wethouder voor de Volkshuisvesting, B. Franke, schreef naar aanleiding van een bezoek aan 

de wijk op 17 september 1940 dat de algemene indruk die de woonwijk maakt, gunstig wordt 

132. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 65/S.O. 86 Bos en Lommer 1928-1979. Brief van de directeur PW, De Graaf, 
aan de wethouder PW, 11 mei 1939.

133. HNI, archief C. van Eesteren, EEST 1.20, aantekeningen van Van Eesteren, 1939.

42. Tuinhuisjes aan de Blancefloorstraat, achterzijde Ferguutstraat
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beïnvloed door de grote afstand tussen de gevels. Ondanks de bouw in vier lagen is er ruimte, 

licht en lucht. Een nadere vergelijking tussen strokenbouw (voorgevel tegenover achtergevel) en 

het systeem van open bouwblokken (achtergevel tegenover achtergevel) viel echter ten nadelen 

van de strokenbouw uit. Doordat de ene zijde van de straat door voorgevels en de andere zijde 

door achtergevels wordt gevormd, ‘...moet het aanzien van het straatbeeld noodwendig schade 

lijden.’134 De poging om hogere eisen te stellen aan de achtergevels was volgens Franke maar ten 

dele geslaagd. Wanneer een hekwerk bij de balkons was toegepast maakte dat een rommelige 

indruk en hetzelfde gold voor ‘eigen tuintjes’. De daardoor veroorzaakte verbrokkeling kon niet 

worden opgeheven door het strookje plantsoen dat achter deze tuintjes aan de straatzijde werd 

aangelegd. ‘Niet minder dan een blunder’ vond hij de plaatsing in één der straten van een rij tuin-

huisjes, ‘welke nu een onooglijken tweeden straatwand vormt.’ Waarschijnlijk doelde hij op de 

bakstenen tuinhuisjes aan de Blancefloorstraat (de achterzijde van de Ferguutstraat - afb. 42) 

Zelfs met de beproefde middelen van de dienst Stadsontwikkeling zou men niet bereiken dat 

de achtergevel als straatwand aanvaardbaar zou worden. Strokenbouw stelt aan de bewoning 

eisen waaraan niet voldaan kan worden, vooral wanneer het gaat om betrekkelijk kleine arbei-

derswoningen. Hij doelde daarmee vooral het binnenshuis drogen van de was. Een ander nadeel 

van strokenbouw was naar de mening van de wethouder van Volkshuisvesting dat wanden van 

belangrijke straten gevormd werden door de koppen van de straten die daar dwars op geplaatst 

waren, zoals de Erasmusgracht en de noordzijde van de Bos en Lommerweg. Net als de straat met 

134. SAA 5213 archief Publieke Werken, inv.no. 21416. Afschrift (aan dir. PW), rondgezonden ingevolge besluit van B en W van 
20 september 1940. Van de Wethouder voor de Volkshuisvesting, w.g. B. Franke. 

43. Tijl Uilenspiegelstraat, gezien vanaf het Bos en Lommerplein
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de tuinhuisjes, vond hij ook de Tijl Uilenspiegel een mislukking. (afb. 43) Hier werd een van de 

straatwanden gevormd door een ‘doodsche rij bergruimten’. ‘Ik weet niet, of de bewoners van de 

Tyl Uilenspiegelstraat een ideale bezonning der voorgevels van hun woningen verworven hebben, 

doch zij hebben daarvoor dan toch een troosteloos uitzicht op den koop toe moeten aanvaar-

den.’135

Ook de architecten van De 8 waren teleurgesteld over het resultaat, zoals vooral uit de bewoordin-

gen van Merkelbach in een artikel in De 8 en Opbouw blijkt. De belofte van de strokenverkaveling, 

waarbij ‘het ruimtelijk beeld daadwerkelijk de uitdrukking vormen van het moderne stedelijke 

leven’ was niet waargemaakt. Dit was niet te wijten aan de het stedenbouwkundig plan, maar aan 

de architectonische invulling ervan.136

‘De troostelooze middelmatigheid, die uit deze bouwsels spreekt, die net niet slecht genoeg zijn 

om door de commissie “Nieuwe Stad” afgekeurd te worden (soms ook wel afgekeurd zijn, doch 

desondanks bouwvergunning verkregen: de commissie heeft slechts een adviseerende func-

tie) stammend van niet opzetlijk kwaad willende bouwkundigen, of zich “architect” noemende 

individuen, is de vloek van onze nieuwe wijken. Troosteloos en ontmoedigend voor architect en 

stedebouwkundige zijn deze bouwsels, omdat ze blijk geven dat de ontwerpers daarvan (die in 

‘t geheel geen meesters in het bouwen blijken te zijn) geen begrip hebben van de problemen der 

hedendaagsche stedebouw en volkshuisvesting. Tegen deze “begriploosheid” moet elke ontwikke-

ling doodloopen en men ruikt een lijkenlucht, in plaats van de frischheid van het nieuwgeborene. 

Onze nieuwe wijken zijn de begraafplaatsen der architectuur...’137

Volgens Merkelbach kon de bouw van de nieuwe wijken niet op dezelfde wijze voortgang vin-

den als tot nog toe het geval was. Hij voorzag dat wanneer niet ‘de juiste verhouding tusschen 

stedebouwer en architecten gevonden wordt, (…) ons rampen (wachten), die onherstelbaar zijn.’ 

Hij vervolgde: ‘Want vele goede bedoelingen zagen wij hier mislukken omdat met het critieke 

moment van overgang van stedebouwer naar architect niet of onvoldoende in goede banen heeft 

geleid.’138

Merkelbach wees op het belang van een bindende kracht die alle invloeden en pogingen samen-

vat, op de noodzaak van supervisie (zonder dat woord te gebruiken) en zag daarbij een belangrijke 

taak weggelegd voor de Gemeente.139

Uitbreidingsplan Slotermeer, 1939

Werd in Bos en Lommer nog in beperkte schaal open bebouwing beproefd, in het ontwerp voor 

Slotermeer werd het de norm.

Buiten de ringbaan werden in het Algemeen Uitbreidingsplan veel ruimere stadswijken gepland 

dan tot nog toe gebruikelijk. In de nieuwe wijken wilde men een tuinstadkarakter realiseren. Dat 

betekende onder andere een veel lagere dichtheid dan de bestaande wijken en met meer groen. 

135. SAA 5213 archief Publieke Werken, inv.no. 21416. Afschrift (aan dir. PW), rondgezonden ingevolge besluit van B & W van 20 
september 1940. Van de Wethouder voor de Volkshuisvesting, w.g. B. Franke. 

136. B. Merkelbach, ‘Bosch en Lommer No. 1’, De 8 en Opbouw 10 (1939) 22, 249-257.
137. B. Merkelbach, ‘Bosch en Lommer No. 1’, De 8 en Opbouw 10 (1939) 22, 251.
138. B. Merkelbach, ‘Stedebouw en architectuur. Problemen die urgent geworden zijn’, De Groene Amsterdammer, 8 juni 1940, 

3285, 4.
139. B. Merkelbach, ‘Bosch en Lommer No. 1’, De 8 en Opbouw 10 (1939) 22, 251.
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De nieuwe uitbreidingen werden ontworpen als grote, op zichzelf staande eenheden, onderling 

gescheiden door brede groenstroken, bestemd voor recreatie; ze stonden in directe verbinding 

met het omringende land. 

Hier werden de voordelen van de woonwijken dicht tegen de stad gecombineerd met de realisa-

tie van tuinsteden. ‘De geheele in de toekomst te verwachten bevolking blijkt volgens het Alge-

meen Uitbreidingsplan op deze wijze in een organisch samenhangend stadslichaam te kunnen 

worden ondergebracht, zonder dat de afstanden in deze stad te groot worden. Hieruit volgt, dat 

de genoemde voordeelen kunnen worden bereikt, zonder dat daar de nadeelen tegenover staan, 

welke gedecentraliseerde stadsuitbreiding, in den vorm van ver van de moederstad aan te leggen 

tuinsteden, aankleven: dure verbindingswegen, moeilijk te exploiteeren openbare middelen van 

vervoer, ingewikkelde bestuursvormen, en - voor een groot deel der bewoners - groote afstand 

tusschen woon- en werkplaats.’140

140. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 246, Slotermeer deel A en plan in hoofdzaak 1939-1954. Toelichtende be-
schrijving behorende bij het uitbreidingsplan Slotermeer, 1939.

44. Dienst Publieke Werken, Afd. Stadsontwikkeling, "West" buiten de ringbaan - Deel I - Voorloopige schets met 
schematische woningverdeeling, juni 1936
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45. Uitbreidingsplan voor het gebied ten westen van de ringspoorbaan en ten zuiden van de Haarlemmertrekvaart: 
Plan “Tuinstad Slotermeer”, 1939 
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In Slotermeer zouden voor het eerst op grote schaal eengezinswoningen worden gebouwd voor 

alle klassen van de bevolking. De dichtheid was conform het Algemeen Uitbreidingsplan 70 wo-

ningen per hectare. In totaal zouden er 40.000 inwoners in ongeveer 11.000 woningen gehuisvest 

kunnen worden. Deze ruime vorm van uitbreiding was mogelijk dankzij de lage grondprijzen 

buiten de ringbaan en de geringe kosten voor de ophoging van het gebied.141

Ongeveer 57 procent van de bebouwing zou uit hoogbouw van vier en meer verdiepingen bestaan, 

43 procent uit laagbouw van een en twee verdiepingen hoog, waaronder 3500 eengezinswonin-

gen. Met een menging van hoog- en laagbouw moest de wijk een open en ruimtelijk karakter 

krijgen en zou eentonigheid worden vermeden. Hoogbouw zou gerealiseerd worden nabij parken 

of plantsoenen of nabij hoofdverkeerswegen. Langs de Sloterplas zouden hoge woongebouwen 

een plek krijgen om de openheid tussen de wijk en de plas te garanderen. (afb. 44)

In Slotermeer kon Van Eesteren zijn idealen in de praktijk brengen. In het plan voor Bos en 

Lommer waren de gevelafstanden tussen de vierhoogbouw te gering en waren vanwege de grote 

woningdichtheid de blokken te lang. De basis voor een goede ruimtewerking was daardoor niet 

aanwezig. In Slotermeer was dit wel mogelijk. 

Het plan wordt gekenmerkt door een strokenbouwverkaveling in laag- en etagebouw. De oriënta-

tie van de stroken is overwegend noord-zuid, zodat de woningen aan beide zijden zonlicht zouden 

krijgen. Voor een deel van de eengezinshuizen gold een oost-west oriëntering omdat hiervoor ge-

makkelijker woningtypen konden worden ontworpen die een oriëntatie op het zuiden veroorlooft. 

Dit maakte de verkaveling ook minder eentonig.

Om het debacle van Bos en Lommer te voorkomen werd een aantal dingen vastgelegd.

Om tegen te gaan dat het wasgoed aan de achtergevels te drogen zou worden gehangen, werd 

in de bebouwingsvoorschriften bepaald dat de woningen in de hoge bebouwing een droogruimte 

moesten bevatten. De bouw van schuurtjes in de achtertuinen van eengezinswoningen zou bij een 

open verkaveling niet langer zijn toegestaan.142

M.E.H. Tjaden, directeur Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht vond dat Van Eesteren te ver 

ging bij het bepalen van de architectuur. Op 23 november 1938 schreef hij aan W.A. de Graaf: ‘de 

ontwerper van het détail-uitbreidingsplan heeft een zeer duidelijke voorstelling van het toe-

komstig aspect der stadswijk in drie dimensies. Hij bouwt als het ware een maquette. De bebou-

wingsvoorschriften moeten in eerste instantie de uiteindelijke effectueering van zijn bedoelingen 

verzekeren, in tweede instantie ervoor zorgen dat de wijk ook later blijvend aan de oorspronkelij-

ke bedoelingen beantwoordt. Hieruit volgt logisch dat de bebouwingsvoorschriften eigenlijk een 

beschrijving zijn van de – overeenkomstig de bedoelingen van den ontwerper – totstand gekomen 

bebouwing. Duidelijk is het echter ook, dat de voorschriften hierdoor strak worden, en weinig 

mogelijkheden bieden aan de totstandkoming van oplossingen, welke van de bedoeling van den 

ontwerper afwijken, en waarvan men toch zeker bij voorbaat niet kan zeggen dat zij verwerpelijk 

zijn.’143

141. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 246, Slotermeer deel A en plan in hoofdzaak 1939-1954. Toelichtende be-
schrijving behorende bij het uitbreidingsplan Slotermeer, 1939.

142. V. van Rossem, J. Schilt, J. Smit (red.), Jaarboek Cuypersgenootschap 2001. De organische woonwijk in open bebouwing, 
Rotterdam 2002, 22.

143. V. van Rossem, J. Schilt, J. Smit (red.), Jaarboek Cuypersgenootschap 2001. De organische woonwijk in open bebouwing, 
Rotterdam 2002, 22.



73

Ook Dudok maakte, als lid van de provinciale commissie voor de beoordeling van uitbreidings-

plannen, bezwaar tegen het in zijn ogen te dwingende voorschrijven van ‘stijl en architectonische 

detaillering’ in de bebouwingsvoorschriften, waarbij hij waarschijnlijk doelde op de verplichting 

van platte daken.144

In juli 1939 werd het plan goedgekeurd en vastgesteld. (afb. 45) In verband met de nauwe samen-

hang tussen de Sloterplas en de wijk zijn ook de plas en een deel van het omringende park in het 

uitbreidingsplan opgenomen. Een maquette moest een beeld geven van het toekomstige Sloter-

meer en de Sloterplas en werd gebruikt om het plan te promoten, zowel nationaal als internatio-

naal. Zo wijdde L.S.P. Scheffer een artikel aan het uitbreidingsplan in het Tijdschrift voor Volkshuis-

vesting en Stedebouw en werd in 1940 een themanummer van het tijdschrift Habitation gewijd aan 

Slotermeer.145

In 1941 werd begonnen met het ophogen van de grond. Na de bouwstop van 1943 kwamen de 

werkzaamheden tot stilstand. 

144. V. van Rossem, J. Schilt, J. Smit (red.), Jaarboek Cuypersgenootschap 2001. De organische woonwijk in open bebouwing, 
Rotterdam 2002, 22.

145. ‘Sommaire: un nouveau quartier pour Amsterdam’, Habitation 12 (1940) 40; L.S.P. Scheffer, ‘Het uitbreidingsplan-Sloter-
meer’, Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw 20 (1939) 9, 171-180.

46. A. Komter, Arthur Staal, Zanstra, Giesen & Sijmons, Uitbreidingsplan voor Amsterdam 1945 
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47. Wijzigingsvoorstel voor de 
bebouwing van Bos en Lommer

48. S. van Woerden, voorstel voor blok 
2, Bos en Lommer
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Bouwen van woning tot stad

In juli 1943 werden Zanstra, Giesen en Sijmons en A. Boeken benaderd door de bouwondernemers 

Borst, Spanjer en Venemans of zij bereid waren een plan te maken voor de naoorlogse woning-

voorziening in Amsterdam.146 De drie bouwondernemers maakten deel uit van de Bouwersvereni-

ging Amsterdam.

De opdracht hield in: ‘Het vervaardigen van woningbouwplannen op alle daarvoor in aanmerking 

komende terreinen in Amsterdam, welke plannen uit een oogpunt van stedebouw, architectuur, 

woontechniek, materiaalgebruik constructiewijze, bouworganisatie en financieringswijze basis 

en richtlijn zouden moeten vormen voor de organisatie van de na-oorlogschen Amsterdamschen 

woningbouw. (...) Het plan zal thans in een vorm worden gegoten, waarbij het mogelijk is, het 

in boekvorm te lanceren, zoodanig dat er de hoogst mogelijke propagandistische waarde van uit 

gaat met het behoud van het reële karakter van een plan, dat onmiddellijk voor uitvoering in aan-

merking komt en als basis kan dienen om na de oorlog tot een bebouwingsplan voor Amsterdam 

te geraken.’147

In het boek Bouwen van woning tot stad presenteerden de architecten een alternatief plan voor het 

AUP: ‘een uitbreidingsplan voor de stad Amsterdam 1945’. Het AUP bood in hun ogen te weinig 

architectonische mogelijkheden.148 (afb. 46-48)

Beide plannen nemen hetzelfde uitgangspunt. Ze baseren zich op dezelfde ‘Survey’. ‘Vangt echter 

de creatieve arbeid aan, dan hangt alles ervan af, hoe deze ontzaggelijke berg van “Survey” ge-

hanteerd wordt. Wij hebben diep onze tanden gezet in dezen rijstebrijberg van de “Survey”, maar 

nergens een steekhoudend argument kunnen vinden, waarom het Plan Groot-Amsterdam 1935 

haar onduidelijken onovertuigenden vorm moest krijgen. Juist bij den overgang van “Survey” naar 

vorm en gestalte, moesten onze wegen scheiden. Het “plan 1935” van Publieke Werken is een 

analytisch plan. Het nieuwe “voorstel 1945” van onze groep, probeert een schema te geven voor 

een architectonisch plan. Een correctie van den architect op de ingenieur.’149 Het AUP zou te wei-

nig ruimte laten voor de creatieve geest. Hun voorstel is een voortzetting van het concentrische 

schema van de grachtengordel. Dit leverde tevens een duidelijke begrenzing van de stad op. ‘Het 

is uitsluitend vervaardigd om onze gedachte in een teekening om te zetten. Maar zoowel de lijn 

van de buitenste bebouwing, als de breedte en lengte van de verschillende grachten-segmenten, 

kan pas na verdere studie vastgelegd worden. Het is van minder belang.’150 

De bebouwingsvoorstellen van de architectengroep weken slechts in details af van de reeds 

vastgestelde gemeentelijk uitbreidingsplannen. Zo maakten de architecten een wijzigingsvoorstel 

voor Bos en Lommer waarbij de hoofdstructuur gehandhaafd bleef en ze voornamelijk alterna-

tieven ontwierpen voor de verkavelingsvormen. Ze gingen uit van strokenbouw, half-open en 

open bouwblokken. In plaats van te komen tot een alzijdigheid van de gevels die Van Eesteren 

146. M. Bock, M. Fluks, V. van Rossem, M. Vink, Van het Nieuwe Bouwen naar een Nieuwe Architectuur. Groep ‘32: Ontwerpen, 
gebouwen, stedebouwkundige plannen 1925-945, Den Haag 1983, 113; N. Mens, ZZDP architecten ondernemers, Rotter-
dam 2004.

147. Geciteerd in: M. Bock, M. Fluks, V. van Rossem, M. Vink, Van het Nieuwe Bouwen naar een Nieuwe Architectuur. Groep ‘32: 
Ontwerpen, gebouwen, stedebouwkundige plannen 1925-945, Den Haag 1983, 113.

148. Bouwen van woning tot stad, Amsterdam 1946, 113.
149. Bouwen van woning tot stad, Amsterdam 1946, 114-116.
150. Bouwen van woning tot stad, Amsterdam 1946, 116.
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voorstond bij de uitwerking van de strokenbouwverkaveling, streven ze naar een contrast tussen 

binnen- en buitenruimte. 

De reacties op de plannen die in 1945 tentoongesteld werden in Arti et Amicitia en in 1946 in 

boekvorm verschenen waren negatief of bleven uit. De verwachting van de architecten (Groep ‘32) 

dat het spoedig gedaan zou zijn met de functionalistische stedenbouw werden niet bewaarheid. 

Belangrijker was dat de rol van de particuliere bouwers was uitgespeeld. Ze moesten hun aftocht 

blazen. Na de oorlog waren ze nauwelijks in de gelegenheid om woningen te realiseren in de Wes-

telijke Tuinsteden. Door veranderende regels voor subsidiëring van de volkshuisvesting was dat 

bijna niet meer rendabel. De meeste woningen zouden gebouwd worden door woningbouwvereni-

gingen en de gemeente.
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Betekenis voor de waardestelling
 – De behandeling van het AUP brengt cultuurhistorische waarden aan het licht, die ook in het 

uitgevoerde AUP besloten liggen:

 – De Westelijke Tuinsteden zijn de eerste wijken die deel uitmaken van een algemeen uitbrei-

dingsplan, en daarmee van een totaalvisie op de hele stad. Ze werden opgevat als bouwste-

nen voor een stad die met rond 1 miljoen inwoners tegen het jaar 2000 af zou zijn, en in de 

decennia erna geen grote ontwikkelingen meer door zou maken.

 – Het AUP volgt de principes van de International Federation for Town and Country Planning 

and Garden Cities: het stelt een compacte stad voor met groene wiggen tussen bebouwde 

‘lobben’.

 – Het baseert zich – zij het veel minder dwingend dan lang verondersteld – op uitgebreid 

vooronderzoek (de survey).

 – Aangezien het AUP tevens geldt als een stedenbouwkundige mijlpaal van het modernisme – 

onder andere door Van Eesterens voorzitterschap van de CIAM - voegt het deze (ontastbare) 

waarden toe.

 – De hoofdindeling in verschillende wijken en de stedenbouwkundige hoofdstructuur van 

wegen, waterwegen en groen gaat terug op het AUP.

 – Hoewel van ‘tuinsteden’ werd gesproken markeren de Westelijke Tuinsteden het definitieve 

einde van de ambitie om echte, als satellietsteden opgevatte tuinsteden rond Amsterdam te 

stichten.

 – De Westelijke Tuinsteden zijn het product van een gemeentelijke reorganisatie die uitmond-

de in een nieuwe stedenbouwkundige dienst. Die kreeg geen zelfstandige status maar werd 

ondergebracht bij Publieke Werken.

 – De Westelijke Tuinsteden markeren de introductie van de open bebouwing in Amsterdam; 

een moeizaam proces waarbij de stedenbouwkundige dienst het op moest nemen tegen 

particuliere ontwikkelaars en beleggers, die in deze periode verantwoordelijk waren voor 

het overgrote deel van de woningbouw.
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5 AUP: AANPASSINGEN EN DE UITWERKING IN DEELPLANNEN 

Met de realisatie van het in de jaren dertig opgestelde plan werd pas – een deel van Bos- en Lom-

mer, en Landlust daargelaten – na de Tweede Wereldoorlog begonnen. De Westelijke Tuinsteden 

zijn in hun geheel naoorlogs, en ze zijn anders uitgevoerd dan in de jaren dertig voorzien. Dat 

heeft twee redenen. Ontevredenheid met Bos en Lommer en met Landlust was in 1939 aanlei-

ding voor een studiereis naar Denemarken. Die leverde nieuwe inzichten op, die pas in de jaren 

vijftig in de bouw tot uitdrukking kwamen. Vervolgens bleef de introductie van de wijkgedachte 

tijdens de bezetting niet zonder gevolgen. Die kwamen vooral tot uiting in de begrenzing tussen 

de buurten binnen de wijken, en tussen de wijken onderling, in de verkaveling, en in een ster-

kere clustering van onder andere winkelvoorzieningen in buurt- en wijkcentra. Na 1945 werd de 

woningbouw volledig gedomineerd door de woningbouwcorporaties. Die voerden de strenge, van 

rijkswege geformuleerde regels tamelijk nauwgezet uit (en kwamen niet, zoals de particuliere be-

leggers in de jaren dertig, tegen de van hogerhand geventileerde opvattingen in het geweer). In de 

inleiding zagen we dat sommige historici en critici menen dat deze aanpassingen en de feitelijke 

uitvoering ten koste gingen van de kwaliteiten van het oorspronkelijke plan, waarin zij de belang-

rijkste bron van erfgoedwaarden zien. Toch bleef dat plan, zoals in het vorige hoofdstuk bleek, 

het uitgangspunt. Dit hoofdstuk behandelt de aanpassingen van de plannen voor de Westelijke 

Tuinsteden. Daarna volgt een beschrijving van de verschillende wijken.1

Studiereis naar Denemarken

In de eerste plannen voor Bos en Lommer werden voor de oorlog nog gesloten bouwblokken toe-

gepast, zij het dat al werd geëxperimenteerd met half open bouwblokken en strokenbouw. Deze 

experimenten werden voortgezet in het plan voor Slotermeer (1939) en in de buurt Frankendaal in 

Watergraafsmeer. Daarvoor was in 1939 een nieuw plan gemaakt dat de gesloten bouwblokken uit 

een eerdere, in 1933 voltooide variant verving. Het nieuwe plan voor Frankendaal stemde Van Ees-

teren echter nog niet tot tevredenheid; ‘waarschijnlijk door de groepering der stroken, welke door 

tegengestelde richting afwisseling beoogt en de monotonie der straatjes wil afwenden’.2 Er was te 

weinig variatie in de oriëntatie van de stroken, wat de ruimtes ertussen onaantrekkelijk maakte – 

ze vormden niet het overtuigend alternatief voor de traditionele straten, pleinen en parken. 

Om inspiratie op te doen voor betere oplossingen voor de ‘open bouwwijze’ gingen Van Eesteren 

en Van Lohuizen in mei 1939 op studiereis naar Denemarken. In een brief aan de wethouder Pu-

blieke Werken diende De Graaf een verzoek in om Van Eesteren en Van Lohuizen op een dienstreis 

naar Kopenhagen te mogen sturen. ‘Door van elders opgedane ervaringen te profiteeren, kunnen 

mislukkingen worden voorkomen’, was zijn argument.3De reis bracht hen op de hoogte van ‘de 

ervaringen en inzichten aldaar met betrekking tot de strokenbouw, die daar op groter schaal en 

1. Dit hoofdstuk is gebaseerd op secundaire bronnen, aangevuld met onderzoek in archieven van Het Nieuwe Instituut en 
in het Stadsarchief in Amsterdam. Daarbij is voor een deel gebruik gemaakt van de foto’s van de archiefstukken in de 
archieven van Publieke Werken en van ir. J.H. Mulder in het Stadsarchief die door SteenhuisMeurs werden gemaakt voor de 
publicatie M. Steenhuis (red.), De nieuwe grachtengordel. De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam 
en door Bureau Monumenten en Archeologie aan mij ter beschikking werden gesteld.

2. C. van Eesteren, ‘Frankendaal: een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam’, Forum 7 (1952) 6/7, 189.
3. SAA, 5213 archief Publieke Werken, inv.no. 21152, aanvraag dienstreis door W.A. de Graaf aan de Wethouder PW, 4 mei 

1939.
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consequenter dan hier voorkwam en, moet er worden bijgezegd, in vele opzichten ook beter ver-

zorgd en ruimer van opzet is.’4 

Van Lohuizen maakte een uitgebreid en mooi geïllustreerd verslag van de reis met schetsen, foto’s 

en toelichtingen van de bezochte projecten.5 Deze waren door de Deense collega’s geselecteerd 

naar aanleiding van een reeks vragen van Van Lohuizen en Van Eesteren, waarover van te voren 

was gecorrespondeerd. Belangrijke aandachtspunten waren: de esthetische oplossing van alle 

gevels bij open blokken of strokenbouw; de getroffen voorzieningen om te verhinderen dat de was 

op de balkons zou worden gedroogd; eigen tuinen, gemeenschappelijke tuin of openbaar groen 

tussen de bouwstroken; schuurtjes in de tuinen of bergruimten in de blokken of stroken.6 Allemaal 

punten die in Bos en Lommer tot moeilijkheden hadden geleid. Bezocht werden onder meer de 

woningbouwprojecten Rykparken en Tagensbo. (afb. 1 t/m 5)

De reis leverde veel inspiratie op. Het bleek, dat in Denemarken in de woningbouw moderne idee-

en op zeer grote schaal met sterke overtuiging en op zeer oorspronkelijke en afwisselende wijze 

werden toegepast.7 De woningen werden in grote complexen tegelijk door één maatschappij of 

vereniging gebouwd. ‘Waar deze complexen in de regel worden ontworpen door bekwame archi-

tecten, voor de tuinaanleg bijgestaan door tuinarchitecten, en de ondernemers en verenigingen 

er veel voor over hebben, iets goeds tot stand te brengen, wordt dikwijls een oplossing gevonden, 

welke een verbetering betekent van de in het uitbreidingsplan ontworpen verkaveling. Er komt 

daardoor ook plaats voor meer fantasie en meer afwisseling.’8

Wat maakte de Deense voorbeelden tot een succes? Waarin slaagden de stedenbouwkundigen en 

architecten daar wel in het aanbrengen van variatie, en waarom was dat in Bos en Lommer niet 

gelukt? Volgens Van Lohuizen werken er drie eigenschappen, die in de Deense volksaard aanwezig 

moeten zijn, op gelukkige wijze samen: ‘de behoefte aan individuele vrijheid, de wens naar een 

goede verzorging van zijn omgeving en het gevoel, een onderdeel te zijn van een gemeenschap.’9 

De blokken zijn vrijwel steeds van onderhuizen voorzien in de vorm van half ondergrondse lage 

verdiepingen, doorlopend onder een geheel blok, met bergingen voor elke woning en een geza-

menlijke was- en droogruimte. Door de toepassing van collectieve was- en droogruimten kon de 

was het gevelbeeld niet ontsieren. Nergens zagen Van Lohuizen en Van Eesteren aan de binnen-

zijde van de bouwblokken, over de volle gevelbreedte doorlopende balkons. Bij de bouw in vijf 

verdiepingen (het meest voorkomende) zijn balkons aan de voor- en achterzijde een eis van de 

brandweer.

Een voorwaarde voor het slagen van de strokenbouw is de verzorging van alle gevels, in het 

bijzonder van de voor- en achtergevel. In Kopenhagen was sprake van een alzijdigheid van de 

blokken en was er nergens een verschil te bespeuren in de behandeling van de gevels.

Tot slot bleek in Kopenhagen dat met strokenbouw wel degelijk een grote variëteit behaald kon 

worden. ‘De indruk, welke de diverse complexen in strokenbouw maakten, was zeer verschillend. 

Het was duidelijk, dat er in het schijnbaar zoo eenvoudige schema van evenwijdige rijen huizen 

4. C. van Eesteren, ‘Frankendaal: een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam’, Forum 7 (1952) 6/7, 187-193.
5. HNI, Archief Th.K. van Lohuizen, LOHU d14, reisverslag: ‘inrichting van nieuwe woonwijken te Kopenhagen’ (1939).
6. HNI, Archief Th.K. van Lohuizen, LOHU d14, reisverslag: ‘inrichting van nieuwe woonwijken te Kopenhagen’ (1939).
7. HNI, Archief Th.K. van Lohuizen, LOHU d14, reisverslag: ‘inrichting van nieuwe woonwijken te Kopenhagen’ (1939).
8. HNI, Archief Th.K. van Lohuizen, LOHU d14, reisverslag: ‘inrichting van nieuwe woonwijken te Kopenhagen’ (1939).
9. HNI, Archief Th.K. van Lohuizen, LOHU d14, reisverslag: ‘inrichting van nieuwe woonwijken te Kopenhagen’ (1939).
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1. Kaart van Kopenhagen uit het reisverslag van Van Lohuizen en Van Eesteren met de bezochte woonwijken, 1939 
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3. Pagina uit het reisverslag met bebouwing aan de 
Rentemestervej (Ryparken) en enkele oplossingen 
voor balkons

2. Pagina uit het reisverslag met de wijk Rykparken, 
1933

4. Pagina uit het reisverslag met straatprofielen 5. Pagina uit het reisverslag met het woningbouwpro-
ject Tagensbo, 1935-1936
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toch groote afwisseling mogelijk is. Voor den ontwerper was hier veel levende ervaring op te 

doen. Lengte, hoogte en afstand der rijen, hun onderlinge groepeering, gevelindeeling, kleur en 

detaillering der huizen, de profielen van wegen en groen, de wijze van beplanting en vele kleinere 

factoren bepalen alle te zamen of het architectonisch beeld fijn zal zijn of grof, dor of levendig, 

hard of warm-menselijk.’10

Kort na hun terugkeer in Amsterdam brak de oorlog uit en in 1942 viel de woningbouw stil. Dat 

gaf de afdeling Stadsontwikkeling alle tijd om, uitgaande van de vooroorlogse ervaringen in Bos 

en Lommer en de lessen van de studiereis, de verkaveling van de Westelijke Tuinsteden opnieuw 

te bestuderen waarbij onder andere aandacht werd besteed aan de schaal en de vorm ervan, de 

ruimtewerking, de bezonning van de woningen, de sfeer, het risico van monotonie, een gedif-

ferentieerd wegenpatroon dat optimale bereikbaarheid garandeerde zonder dat dit ten koste 

ging van de rust in de woonomgeving, en de wenselijke dichtheden per bouwwijzen (laagbouw, 

middelhoogbouw en hoogbouw).11 De resultaten van deze studies konden in Frankendaal worden 

getoetst, om daarna op grotere schaal hun weg te vinden naar de Westelijke Tuinsteden. Ook voor 

andere locaties verrichtte Stadsontwikkeling tijdens de oorlog verkavelingsstudies. Als onderdeel 

van Uitbreidingsplan “Zuid” tussen Ringbaan en Kalfjeslaan (Buitenveldert), ontwierp Stadsont-

wikkeling in maart 1940 een reeks schetsverkavelingen met haken en woonhoven aan de Kalfjes-

laan. (afb. 6) Op een versie van het uitbreidingsplan uit oktober 1940 staan de eerste haken- en  

hovenverkavelingen ingetekend.12 In Frankendaal werd voor het eerst daadwerkelijk een verkave-

ling met woonhoven toegepast.13

Frankendaal en de introductie van de woonhoven

Na de oorlog werd de verkaveling voor Frankendaal opnieuw aangepast, gebaseerd op de stu-

diereis naar Denemarken en de uitgevoerde analyses tijdens de oorlog.14 Door de in de oorlog 

theoretisch beproefde samenvoeging van stroken tot haken of L-vormen en het bijeenbrengen 

van deze L-vormen in een motief zodanig dat eenmaal de L met de spits naar het Zuiden wijst en 

eenmaal de open zijde van de L daarheen is gekeerd, bleek het mogelijk hoven (met afwisselend 

grote en kleine ruimten tussen de woningen) te maken die aantrekkelijke stedenbouwkundige 

ruimtes vormden en voldoende afwisseling bezaten om monotonie tegen te gaan. Door deze mo-

tieven overeenkomstig het schema een aantal malen te herhalen, ontstonden ruimtelijke eenhe-

den van een betrekkelijk grote schaal. De woonkamers werden op het zuidoosten of zuidwesten 

georiënteerd, aan de tegenoverliggende zijden, dus op het noordoosten en op het noordwesten 

kwamen de ingangen met de keukens en bergplaatsen. Dat leverde een afwisselend gevelbeeld 

op. Eenvoudige toegangspaden langs de ingangen ontsloten de open ruimten. De stedenbouw-

kundigen gebruikten de woningen als basismateriaal voor het maken van stedenbouwkundige 

ruimten – waarmee ze voortgingen op een al in 1908 door A.E. Brinckmann, de befaamde Duitse 

10. HNI, Archief Th.K. van Lohuizen, LOHU d14, reisverslag: ‘inrichting van nieuwe woonwijken te Kopenhagen’ (1939).
11. C. van Eesteren, ‘Frankendaal: een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam’, Forum 7 (1952) 6/7, 189.
12. M. Walda, ‘Buitenveldert. Luxe woonwijk in het groen’, in: M. Steenhuis (red.), De nieuwe grachtengordel. De realisatie van 

het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Bussum 2017, 335-337.
13. J.H. Mulder, ‘De open bouwwijze, het nieuwe “gezicht” van onze uitbreidingen’, Werk in Uitvoering 4 (1953) 2, 28.
14. J.H. Mulder, ‘De open bouwwijze, het nieuwe “gezicht” van onze uitbreidingen’, Werk in Uitvoering 4 (1953) 1, 22-28; C. 

van Eesteren, ‘Frankendaal: een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam’, Forum 7 (1952) 6/7, 187-193.
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theoreticus, bepleite strategie: ‘Städte bauen heißt: mit dem Hausmaterial Raum gestalten.’15 De 

kleinste schaal om woningen samen te voegen was de strook. Het herhalen van meerdere stroken 

resulteerde in een ruimtelijk ritme wanneer na een aantal malen een bredere tussenruimte werd 

toegepast. Stroken leenden zich ook voor het maken van grondvormen, bijvoorbeeld een L. Ook 

die konden worden herhaald en omdat ze een grotere schaal hadden dan de enkelvoudige stro-

ken, voorkwam dat al bij een gering aantal de zo gevreesde monotonie. De ontwerpers spraken 

van een ‘superblok’ – een uit Amerika overgewaaide term – wanneer een aantal van deze grotere 

stedenbouwkundige elementen een visuele eenheid vormde. Werden die afgewisseld met grotere 

open ruimten of verrijkt met een grootschaliger gebouw met een bijzondere functie, dan leidde 

ook dat weer tot een aantrekkelijk ruimtelijk systeem. Aan de noordwestelijke rand doorbrak een 

15. A.E. Brinckmann, Platz und Monument. Untersuchungen zur Geschichte und Ästhetik der Stadtbaukunst in neuerer Zeit, 
Berlin 1908, 170.

6. Schetsverkavelingen 4 hoogbouw “Zuid” Kalfjeslaan, 1940 
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drie verdiepingen hoog woongebouw voor bejaarden het aldus aangebrachte ritme. Zo zou rust 

en harmonie ontstaan en werd de gelijkvormigheid, die als een positieve eigenschap werd aan-

vaard, ingezet als een ‘beeldende factor’ in de stedenbouw.16 Bij het toepassen van deze inzichten 

ontstond een vanzelfsprekende differentiatie van het wegenpatroon. Doorgaand verkeer werd om 

de buurt heen geleid via onder andere de Middenweg en de Hugo de Vrieslaan. Die gaven toegang 

tot de ontsluitingswegen, die op hun beurt zogenaamde ‘verzamelstraten’ ontsloten, van waaraf 

voetpaden naar de woningen leidden. Verkeersborden en verbodsbepalingen waren niet nodig om 

te voorkomen dat de woonstraten voor andere doelen werden gebruikt. Van Eesteren benadrukte 

het belang van het groen in dit type verkaveling: ‘Zij bepaalt met de woningen en de verkaveling 

de sfeer van de gehele buurt en van de verschillende buitenruimten afzonderlijk.’17 Jacoba Mulder 

typeerde de woonhoven als groene ruimten die voor iedereen toegankelijk zijn en waaromheen 

bouwstroken liggen. Niet al te lange woonstraatjes scheiden de woonhoven van elkaar. ‘De afwis-

seling van deze beide elementen, hof en straat, geeft een typisch rhytmisch motief in de wijk, dat 

weer anders is dan dat van de evenwijdige strokenbouw. Door een dergelijk nieuw element in te 

schakelen, wordt de wijk rijker, boeiender. De hoven zelf zijn van een grote intimiteit; zij bete-

kenen vooral voor de kleine kinderen een veilige speelplaats en geven de ouders gelegenheid op 

rustige wijze buiten te kunnen zitten.’18

In 1947 gaf de Gemeentelijke Woningdienst aan het bureau van Ben Merkelbach en Karsten (later 

voortgezet door Merkelbach en Elling) opdracht om in samenwerking met Mart Stam 400 eenge-

zinswoningen voor de wijk te ontwerpen. Ze werden uitgevoerd als zogenaamde ‘duplex’ wonin-

gen – woningen die in verband met de woningnood aanvankelijk voor twee huishoudens werden 

gebouwd, en later samengevoegd konden worden tot één woning. De Woningdienst drong aan 

op zover mogelijk doorgevoerde normalisatie en gelijkvormigheid. Er werd nauw samengewerkt 

met de Woningdienst en de afdeling Stadsontwikkeling, de laatste vooral in de persoon van Jacoba 

Mulder. ‘Besloten werd in verband met de gewijzigde woonopgave de situatie opnieuw in studie 

te nemen. (...) In veelvuldig overleg met de Woningdienst en het architectenbureau is het nieuwe 

plan als onderdeel van de Watergraafsmeer, thans “Frankendaal” geheten, tot stand gekomen.’19 

(afb. 7)

Het groen in Frankendaal werd ontworpen door Mien Ruys. Aldo van Eyck ontwierp een centraal 

speelterrein en speelplaatsjes in de woonhoven. (afb. 8, 9)

Herziening van het AUP

Na de oorlog werd het AUP als uitgangspunt gehandhaafd; de hoofdstructuur werd slechts op een 

aantal punten herzien. Wijzigingen werden zo beperkt mogelijk gehouden om vertragingen bij 

de uitvoering te voorkomen. Voor onderdelen waarvoor al deelplannen bestonden werden alleen 

de deelplannen herzien – dat was bijvoorbeeld het geval bij de plannen voor Eendracht en voor 

16. C. van Eesteren, ‘Frankendaal: een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam’, Forum 7 (1952) 6/7, 190.
17. C. van Eesteren, ‘Frankendaal: een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam’, Forum 7 (1952) 6/7, 193.
18. J.H. Mulder, ‘De open bouwwijze, het nieuwe “gezicht” van onze uitbreidingen’, Werk in Uitvoering 4 (1953) 2, 22-28.
19. SAA, 1327 archief ir. J.H. Mulder, inv.no.3. Ontwikkelingen algemeen (stedebouw). Map Amsterdam 1944-1960: Manuscript 

‘Frankendaal’.



86

7. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Uitbreidingsplan Frankendaal, juli 1949

8. Ontwerp voor de beplanting van een woningblok 
van Frankendaal, november 1949

9. Woonhof in Frankendaal
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het industriegebied aan de Schinkel.20 De vergroting van de Nieuwe Meer en de verplaatsing van 

het tracé van de snelweg van Amsterdam via Schiphol naar Den Haag vereiste echter een algehele 

herziening van het AUP, die in 1949 zijn beslag kreeg. Deze wijziging voorzag ook in het opschui-

ven van een industriegebied bij het dorpje Sloten; een deel van de bedrijvigheid zou naar de 

Schinkel moeten uitwijken. Deze aanpassingen hadden gevolgen voor andere delen van het AUP. 

De stippellijn op de kaart van het Partiële herziening van het westelijk gedeelte van het Algemeen 

Uitbreidingsplan geeft de grens aan van het in de herziening betrokken gebied. (afb. 10) 

Slotermeer viel buiten dit gebied; voor dit deel bestond ten slotte al een goedgekeurd plan (een 

plan dat overigens nog wel gewijzigd zou worden). Het tracé van de snelweg Amsterdam - Schip-

hol - Den Haag (de Haagseweg), werd van de Cornelis Krusemanstraat tot voorbij de Ringspoor-

baan westwaarts gericht om daarna met een ruime bocht in de richting van Schiphol te leiden. 

Het tracé van deze weg kwam aanmerkelijk noordelijker te liggen dan dat van de bestaande 

Haagseweg, die na aanleg van de autosnelweg een ondergeschikte functie kreeg. De verplaatsing 

van de weg had tot gevolg dat de ontworpen woonwijken binnen en buiten de Ringspoorbaan 

ten noorden van de Haagseweg, die volgens het geldende plan tot aan die weg reikten, moesten 

worden ingekort. Aan de woonwijk buiten de Ringspoorbaan werd een gedeelte toegevoegd voor 

bebouwing met bijzondere bestemming, bijvoorbeeld een ziekenhuis.21 De Nieuwe Meer werd in 

noordelijke en westelijke richting uitgebreid om aan goedkoop zand te komen, nodig voor het 

20. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv. no. 232, brief van de Dienst Publieke Werken aan de Wethouder PW, 27 oktober 
1949.

21. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 1.777.81 Ruimtelijke Ordening, inv.no. 232. Nota van Toelichting tot de partiële 
herziening van het Westelijk gedeelte van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam.

10. Partiële herziening van het westelijk gedeelte van het Algemeen Uitbreidingsplan 
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bouwrijp maken van de omliggende terreinen; de vergroting van het meer kwam ook tegemoet 

aan de behoefte aan recreatiegebieden.22 Het bracht verschuivingen in het omliggende plange-

bied teweeg. De sportterreinen die hier aanvankelijk waren voorzien werden verplaatst naar een 

gebied ten zuiden van het dorp Sloten, waar het oorspronkelijk geplande industrieterrein verviel. 

De ruimte die verloren ging door de verplaatsing van de snelweg werd gecompenseerd door het 

plangebied zuidelijk van de ringspoorbaan te vergroten. De sportterreinen die hier eerst waren 

gepland, werden elders in het herziene plan ondergebracht. Dat gold ook voor het tuindersgebied 

tussen de Sloterweg en de Slotervaart, dat verkleind werd. Het herziene plan vergrootte het tuin-

dersgebied aan de oostzijde van de Osdorperweg nabij Osdorp. Dat leidde tot het opheffen van het 

volkstuinencomplex, dat hier aanvankelijk was geprojecteerd.23 De voorgestelde wijzigingen wer-

den in 1950 door de gemeenteraad goedgekeurd.24 Hoewel de woonwijken in het wijzigingsplan 

groter van oppervlakte zijn dan in het oorspronkelijke plan, zouden er toch beduidend minder 

woningen ondergebracht kunnen worden.25

In Bos en Lommer vond na de oorlog nog een ingrijpende wijziging plaats in de infrastructuur. De 

centrale noord-zuid verbinding werd opgewaardeerd tot snelweg – de Einsteinweg –, de huidige 

ringweg A10. (afb. 11) Mede hierdoor kwam er van de inrichting van het centrale plein volgens de 

oorspronkelijke plannen niets terecht. Behalve deze door pragmatische overwegingen wenselijke 

wijzigingen kende het plan ook op principiële uitgangspunten geïnspireerde aanpassingen. Deze 

kwamen voort uit nieuwe denkbeelden die tijdens de bezetting ontstonden. Ze worden doorge-

voerd op het niveau van de deelplannen. De toelichting bij de herziening van het plan voor Slo-

termeer noemde als redenen voor de wijzigingen - behalve de beslissing om het peil van de grond 

minder op te hogen dan aanvankelijk voorgesteld (dat spaarde tijd en geld) en nieuwe door de cen-

22. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 1.777.81 Ruimtelijke Ordening, inv.no. 232. Afschrift Ministerie van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting, Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting, Directie voor de Wederopbouw en de 
Volkshuisvesting in de Prov. N.H., afdeling Technische dienst Volkshuisvesting, aan het College van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland, 20 oktober 1950. 

23. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 1.777.81 Ruimtelijke Ordening, inv.no. 232. Nota van Toelichting tot de partiële 
herziening van het Westelijk gedeelte van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam. 

24. Gemeenteblad, 1950, afd. 1, no. 253, voordracht van 14 april 1950.
25. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 1.777.81 Ruimtelijke Ordening, inv.no. 232. Afschrift Ministerie van Wederopbouw 

en Volkshuisvesting, Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting, Directie voor de Wederopbouw en de 
Volkshuisvesting in de Prov. N.H., afdeling Technische dienst Volkshuisvesting, aan het College van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland, 20 oktober 1950.

11. Opwaardering van de Einsteinweg tot snelweg 12. Schema van de wijkgedachte
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trale overheid uitgevaardigde richtlijnen voor de woningplattegronden en bebouwingsdichtheid 

– de toegenomen behoefte aan bijzondere, openbare gebouwen, nieuwe verkavelingspatronen en 

nieuwe normen voor de scholenbouw.26

Zowel de vergroting van het aantal openbare gebouwen als de ambitie de wijken een meer auto-

noom karakter te geven konden volgens P. Zanstra aan de toepassing van de wijkgedachte worden 

toegeschreven.27

De wijkgedachte

De wijkgedachte is terug te voeren op het werk van Clarence Arthur Perry, die de neighbourhood 

unit al in 1929 in de Verenigde Staten introduceerde, en op de ideeën die Ebenezer Howard rond 

1900 introduceerde onder de noemer ‘tuinstad’. Tijdens de bezetting ontstond echter een karak-

teristiek Nederlandse variant. (afb. 12) Die was gebaseerd op een specifieke filosofie die in het in 

1946 uitgebrachte boek De stad der toekomst, de toekomst der stad haar meest voldragen uitdruk-

king vond.28 Het behelsde een studie naar stedenbouw en naar de sociale en culturele aspecten 

van de groeiende stadsgemeenschap. De samenstellers probeerden een antwoord te geven op de 

ontworteling die naar hun mening in de afgelopen oorlog was uitgemond, en waarvan de cha-

otische stadsuitbreidingen van de voorgaande decennia een symptoom was. De wijkgedachte 

werd gepresenteerd als een panacee tegen de negatieve effecten van de grote stad. Het concept 

werd gepopulariseerd in tal van brochures, bijvoorbeeld Wij en de Wijkgedachte.29 (afb. 13, 14) 

Ze verduidelijkten de ambities: de woonomstandigheden van de stedeling zouden op een hoger 

peil gebracht moeten worden, en – bijzonder belangrijk – de chaos die aan de vooroorlogse jaren 

werd toegeschreven moest worden voorkomen. Dat maakte het opdelen van de maatschappij in 

afzonderlijke eenheden noodzakelijk, die alle voor het dagelijks leven noodzakelijke voorzieningen 

bevatten. In de brochure Wij en de Wijkgedachte werd gesteld dat het ten gevolge van de oorlog 

noodzakelijk was geworden een begin te maken met een fundamentele herziening van ons land 

en onze samenleving.30 In heel grote agglomeraties zoals steden, waarin door de schaal de sociale 

interactie tussen individuen en de gemeenschap teloor ging, zou het afbakenen van kleinere 

eenheden – de wijken – noodzakelijk zijn.31 De schaal van de wijken zou het de bewoners mogelijk 

moeten maken zich thuis te voelen en – opnieuw een echo van de filosofie die het model inspireer-

de – zelfwerkzaamheid te beoefenen.32

Kritiek op de sociale missie van de wijkgedachte was er ook. Sociologen ‘typeerden dit streven af-

wisselend als regressief, ideologisch en romantisch, dus noch overeenkomend met de realiteit van 

26. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 1.777.811.21 Uitbreidingsplannen en bestemmingsplannen, Uitbreidingsplan Sloter-
meer 1939-1965, inv.no. 246. Toelichtende beschrijving bij het uitbreidingsplan-Slotermeer, 27 maart 1952.

27. P. Zanstra, ‘Enige opmerkingen over functionele stedebouw. Naar aanleiding van het gereedkomen van de Slotermeer in 
Amsterdam’, Bouwkundig Weekblad 73 (1955) 28, 458-462.

28. A. Bos, De stad der toekomst, de toekomst der stad. Een stedebouwkundige en sociaal-culturele studie over de groeiende 
stadsgemeenschap, Rotterdam 1946.

29. W.F. Geyl, Wij en de Wijkgedachte, Utrecht 1948.
30. W.F. Geyl, Wij en de Wijkgedachte, Utrecht 1948.
31. W.F. Geyl, Wij en de Wijkgedachte, Utrecht 1948.
32. W.F. Geyl, Wij en de Wijkgedachte, Utrecht 1948.
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13. Omslag brochure: Wij en de Wijkgedachte, 1948

14. Pagina uit de brochure Wij en de Wijkgedachte, 1948
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de moderne samenleving, noch nastrevenswaardig als ideaal’.33 Desondanks bleef de wijkgedachte 

tot ver na de oorlog een dominant stedenbouwkundig concept.34

De implementatie van de wijkgedachte in de Westelijke Tuinsteden35

Het gebied van de Westelijke Tuinsteden was opgedeeld in een reeks wijken die samenvielen met 

de deelplannen: Bos en Lommer (ten westen van de ringbaan), Slotermeer, Geuzenveld, Sloter-

vaart, Overtoomse Veld, Westlandgracht en Osdorp.

Essentie van de wijkgedachte is dat die een aantal kringen definieert met de woning als middel-

punt. De woning – zetel van het gezin – is het uitgangspunt; de volgende kring is die van de buurt 

(of, in termen van bebouwing, het ensemble). Hier is de relatie tussen woning en woonomgeving 

het meest intensief; het is de schaal waar moeders met kleine kinderen het grootste deel van hun 

tijd doorbrengen. De wijk is de tussenschakel tussen woning en stad. De hiërarchie is in het oor-

spronkelijke AUP al herkenbaar maar onder invloed van de wijkgedachte verder uitgewerkt. Van 

Eesteren onderschreef Zanstra’s opmerking over de uitwerking van de wijkgedachte in de Weste-

lijke Tuinsteden: het zou tot de terugkeer van meer besloten verkavelingstructuren, bijvoorbeeld 

het in Frankendaal ontwikkelde hovensysteem hebben geleid. Het vormt het meest directe kader 

van het wonen. Een andere karakteristiek is het principe van specifieke functies op het daarvoor 

meest geëigende schaalniveau onder te brengen. Voor lagere scholen was dat de buurt, waar ze 

op loopafstand van de woning werden geplaatst. Groen werd onderverdeeld in elementen van ver-

schillende schaal. Wie de woning verliet liep eerst door de gemeenschappelijke tuin, daarna door 

een plantsoen naar de groene zoom rond de ontsluitingsweg van de wijk, die naar de groene wig-

gen voerde die aansloten bij het park en het omringende landschap.36 Het groen viel deels samen 

met de verkeerstructuur, die ook in verschillende, met de schaalniveaus binnen de wijkgedachte 

samenvallende typen wegen kende: voetgangersstraten, de straten die de woningen ontsloten, 

de wijkwegen die de buurten met elkaar verbonden, hoofdwegen die naar de omliggende wijken 

voerden, en de stedelijke doorgangswegen.37 Het middenniveau was het meest karakteristiek: de 

groene laan of parklaan, de buurt- en wijkweg. Hier werd duidelijk dat het AUP afscheid nam van 

de traditionele stad, die het groen alleen in parken aanbood, en een verkeerssysteem kende dat 

alleen woon- en hoofdverkeerswegen onderscheidde. 

Aan kerken werd een sociale en culturele rol toegedicht: ze zouden het gemeenschapsgevoel moe-

ten bevorderen. De St. Catharinakerk in Slotermeer en De Hoeksteen in Slotervaart hadden ruimtes 

voor buurtbijeenkomsten.38

33. H. Hellinga, Onrust in park en stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 2005, 39.
34. J.A.A. van Doorn, ‘Wijk en stad: reële integratiekaders?’, in: S. Groenman, H. de Jager (red.), Staalkaart der Nederlandse 

sociologie, Assen 1970.
35. Deze tekst is deels gebaseerd op: N. Mens, ‘The implementation of the neighbourhood unit concept in the Western Garden 

Cities in Amsterdam in the early post-war period’, in: C. Hein (Ed.), History Urbanism Resilience. International Planning 
History Society Proceedings (History Urbanism Resilience, No. 01), 2016 Delft, V.01 P.157-V.01 P.169.

36. Y. Feddes, ‘De groene kracht van de tuinsteden. Het ideaal van de groene omgeving’, in: J. van der Werf, M. Roosebeek 
(red.), Atlas AUP Gebieden Amsterdam, Amsterdam 2013, 67.

37. Y. Feddes, ‘De groene kracht van de tuinsteden. Het ideaal van de groene omgeving’, in: J. van der Werf, M. Rossebeek 
(red.), Atlas AUP Gebieden Amsterdam, Amsterdam 2013, 69.

38. J. van der Werf, ‘Kerken’, in: J. van der Werd, M. Roosebeek (red.), Atlas AUP Gebieden Amsterdam, Amsterdam 2013,  34.
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De aanpassingen van de deelplannen versterkten kwaliteiten die al in het oorspronkelijke AUP 

aanwezig waren; ook dat voorzag al tot op zekere hoogte zelfstandige woonbuurten.39 In zijn 

plan voor Geuzenveld toonde W. van Tijen zich een fervent voorstander van de wijkgedachte. Het 

versterken van de zelfwerkzaamheid maakte daar deel van uit, opnieuw omdat het bij zou dragen 

aan de gemeenschapszin. Om die te bevorderen werden de open ruimtes tussen de woningen als 

groentetuinen ingericht. Van Tijen was een voorstander van het opnemen van buurtcentra: een 

straat met winkels, werkplaatsen en lichte industrie. Gezinnen, buurt- en wijkgemeenschappen en 

de stadsgemeenschap zouden de identiteit van de moderne stedeling bepalen.40 

Deze voorbeelden illustreren hoe Van Eesterens oorspronkelijke plan werd bijgesteld aan de hand 

van nieuwe inzichten. Ze zouden moeten dienen als katalysator van een nieuw gemeenschaps-

gevoel – een ideaal dat na de verwoestende Tweede Wereldoorlog van het grootste belang werd 

geacht.

Ophoging van gronden

In 1950 werd voorgesteld het gebied ten westen van de ringspoorbaan minder op te hogen dan 

in Amsterdam gebruikelijk was. In plaats van tot boezempeil werd voorgesteld het gebied slechts 

op te hogen tot polderpeil.41 Behalve dat er veel minder zand mee gemoeid was kon men hiermee 

een aanzienlijke tijdwinst behalen, aangezien het inklinken van de grond minder tijd in beslag zou 

nemen. Op 22 februari 1950 stemde de gemeenteraad in met het voorstel van Burgemeester en 

Wethouders.42 De nog altijd aanzienlijke hoeveelheid benodigd zand werd gewonnen uit de huidi-

ge Sloterplas. Op die plek lag ooit een meer dat in de zeventiende eeuw was drooggemalen tot een 

polder, de zogenaamde Sloterdijkermeerpolder. Deze zou weer worden vergraven tot een meer, dat 

als recreatiegebied zou gaan fungeren. Met de werkzaamheden was al in 1948 een begin gemaakt. 

De bovenste laag, die uit veen en klei bestond, werd gebruikt voor de ophoging van de recreatiege-

bieden rondom de plas. Daarna kon de eigenlijke zandwinning beginnen. Behalve uit de Sloterplas 

werd zand gehaald uit de Nieuwe Meer, waarvan de oppervlakte ten opzichte van het bestaande 

meer bijna werd verdubbeld, van ongeveer 65 hectare naar ongeveer 125 hectare.43 

De ophoging tot slechts polderpeil betekende dat er niet een boezemstad zou komen, zoals de 

bestaande, maar een polderstad. Dat wilde zeggen dat het waterpeil in de toekomstige grachten 

kwam te liggen op het peil waar het water van de polder ligt en dat is 2,10 meter onder N.A.P. In 

de bestaande stad is dat 0,50 meter onder N.A.P.; een verschil dus van 1,60 meter. (afb. 15, 16) Dat 

betekende dat er sluizen moesten komen tussen de bestaande en de nieuwe stad. In verband met 

de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn, zouden er in totaal maar drie komen: een in het noor-

den, een tweede ter hoogte van de tegenwoordige Slotervaart en tenslotte een naar de ringvaart 

van de Haarlemmermeer. ‘Dat is een hele omwenteling in de gedachtengang van het algemeen 

uitbreidingsplan, waarbij een doorgaand kanalenstelsel was ontworpen. Er is maar één kanaal 

39. C. van Eesteren, ‘Frankendael, een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam’, Forum 6/7 (1952), 189.
40. H. Hellinga, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan in Amsterdam / The General Expansion Plan’, in: K. Bosma (red.), Het Nieuwe 

Bouwen: Amsterdam 1920-1960, Delft 1983, 88.
41. Gemeenteblad, 1950, afd. 1, no. 59, voordracht 20 januari 1950, 67-81.
42. Gemeenteblad, 1950, afd. 2, raadsvergadering 22 februari 1950, 139.
43. J.J. Pennock,’Zandwinning uit de “Slotermeer”‘, Werk in Uitvoering 2 (1951) 3, 26-30; J.J. Pennock, ‘De vergroting van het 

Nieuwe Meer’, Werk in Uitvoering 4 (1953) 4, 46-50.



93

gehandhaafd, en dat doet misschien een beetje vreemd aan, de zgn. Erasmusgracht, die wordt 

doorgetrokken tot het centrum, dat in de eerste tuinstad is ontworpen. Dit heeft een aesthetische 

en een technische, maar ook een economische gebruiksreden, en die is wel heel erg nuchter, en 

15. Dienst Publieke Werken, afdeling Gereedmaken terreinen, ophoging Slotervaart, 1953

16. Dienst Publieke Werken, ophoging terreinen binnen de ringspoorbaan. In groen de terreinen met een ophoging 
tot boven boezempeil, in geel boven polderpeil en in bruin de terreinen tot een peil tussen boezem- en polder-
peil
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spreekt duidelijk voor de practijk van het dagelijkse leven, nl. dat er een mogelijkheid is voor de 

stadsreiniging, om daar met de vuilnisschuiten te komen.’44 

De woningnood van vlak na de Tweede Wereldoorlog vroeg om snelle en doeltreffende maatrege-

len om de bouw van grote aantallen woningen mogelijk te maken. Deze maatregelen hielden on-

der meer de onteigening in van de in het Algemeen Uitbreidingsplan begrepen gronden. Normaal 

gesproken was een onteigeningsplan gebaseerd op een uitbreidingsplan in onderdelen. In verband 

met de woningnood had de gemeente geen tijd om de volledige procedure tot de vaststelling van 

een plan in onderdelen door te lopen. Ze wilde al met de onteigeningsprocedure beginnen, zodat 

vervolgens de gronden bouwrijp konden worden gemaakt. Het bleek volgens Van Eesteren niet 

mogelijk om ‘een ontwerpuitbreidingsplan in onderdelen voor een gebied van enige omvang aan 

de Gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden op een tijdstip vóórdat met de uitvoering van zo’n 

plan een begin werd gemaakt’, zoals de planvoorbereiding in Slotervaart illustreert.45 En dat gold 

ook voor de overige wijken. In de meeste gevallen werd eerst een schemaplan opgezet op basis 

waarop de onteigening in gang kon worden gezet en vervolgens kon Stadsontwikkeling plannen 

in onderdelen opstellen volgens de laatste inzichten.

Slotermeer

Na de oorlog werd het plan voor Slotermeer aangepast. Dat was onder andere nodig door de gerin-

gere ophoging van de grond. Dit had gevolgen voor de in het plan geprojecteerde kanalen en sin-

gels. Voorts verstrekte de Centrale Directie voor de Wederopbouw voorschriften ten aanzien van 

de grootte en indeling van de woningen die afweken van die waarmee in het plan van 1939 was 

uitgegaan.46 In het nieuwe plan moest rekening worden gehouden met een groter perceelsbreedte 

van de eengezinshuizen. In het vooroorlogse plan was die gesteld op 4,50 meter. Het bouwen van 

zogenaamde duplexwoningen vereiste een perceelbreedte van 6 meter.

Een andere belangrijke wijziging betrof de verhouding tussen hoog- en laagbouw. Waren er bij het 

plan uit 1939 percentages gehanteerd van 45% laagbouw en 55% hoogbouw, nu werd dat 30% 

laagbouw en 70% hoogbouw. ‘In 1939 is het eerste plan voor de Tuinstad Slotermeer vastgesteld 

en door het provinciaal bestuur goedgekeurd. Dat plan wordt niet in die vorm uitgevoerd. Het 

was een plan van vóór de oorlog en practisch alle plannen van voor de oorlog op dit gebied zijn of 

worden na de oorlog gewijzigd. Er worden geheel andere eisen aan de woningen gesteld en ook 

heel andere eisen aan de beurzen, zodat wat vroeger betaald kan worden, nu onbetaalbaar is. Wij 

moeten dus wat water in de wijn doen. De 45% eengezinswoningen kunnen wij niet meer halen 

en het wordt nu maar ruim 30%.’47

Bovendien was in de naoorlogse periode gebleken dat er meer behoefte was aan terreinen voor 

openbare en bijzondere bebouwing (onder andere bejaardentehuizen en scholen).

44. L.S.P. Scheffer, ‘De westelijke uitbreiding van Amsterdam en de tuinstad Slotermeer’, De Ingenieur 65 (1953) 5, 12-13.
45. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 341/S.O. 436 Slotervaart. Concepttekst van de Directeur PW aan de Wethouder PW, 

29 maart 1954.
46. SAA 5344, archief Stadsontwikkeling, inv.no. 243, Slotermeer, Plan in hoofdzaak en Deelplan A, 1939-1953. Nota van 

toelichting bij het ontwerp-uitbreidingsplan-in-hoofdzaak “Tuinstad Slotermeer” te Amsterdam, 1939. 
47. L.S.P. Scheffer, ‘De westelijke uitbreiding van Amsterdam en de tuinstad Slotermeer’, De Ingenieur 65 (1953) 5, 12.
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Ten slotte, en dat was misschien wel de belangrijkste reden om het plan te wijzigen, was er een 

aanpassing nodig vanwege de gewijzigde inzichten omtrent de inrichting van de woonwijken. 

Dat had alles te maken met de opgedane ervaringen in Kopenhagen, vooral ten aanzien van de 

verkavelingen.48

48. SAA 5344, archief Stadsontwikkeling, inv.no. 243, Slotermeer, Plan in hoofdzaak en Deelplan A, 1939-1953. Nota van 
toelichting bij het ontwerp-uitbreidingsplan-in-hoofdzaak “Tuinstad Slotermeer” te Amsterdam.

17. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Plan in hoofdzaak Slotermeer 
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In plaats van het in 1940 van kracht geworden uitbreidingsplan in onderdelen kwam er nu een 

plan in hoofdzaak, met uitzondering van het gedeelte tussen het verlengde van de Wiltzanghlaan 

en het verlengde van de Erasmusgracht. Voor dit deel is een nieuw plan in onderdelen ontworpen: 

uitbreidingsplan Tuinstad Slotermeer, deel A. 

Dit deel was buiten het plan in hoofdzaak gehouden, maar wel ter verduidelijking daarin ingete-

kend, zoals de plantekening laat zien, waarbij het grootste deel rood is ingekleurd, met uitsluiting 

van deel A dat gedetailleerd is ingetekend. (afb. 17) Dit deel zou zo snel mogelijk uitgevoerd moe-

ten worden. De reden om eerst een plan in hoofdzaak vast te stellen was dat de overige deelplan-

nen (B tot en met J) niet in gedeelten werden herzien, maar als deelplannen werden ontworpen 

binnen het nieuwe plan in hoofdzaak, zodat het onderlinge verband gewaarborgd kon worden.49 

De gemeenteraad stelde het plan in hoofdzaak en deelplan A bij zijn besluit van 10 september 

1952 vast. Al in juni 1949 was begonnen met de ophoging van de terreinen tot polderpeil en in 

1951 was deel A bouwrijp en kon begonnen worden met de bouw. Het heien van de eerste paal 

vond al voor de vaststelling van het plan plaats op 1 december 1951 door Minister J.J. in ‘t Veld. 

(afb. 18)

49. Gemeenteblad 1952, afd. 1, no. 472, voordracht 18 juli 1952, ‘Uitbreidingsplan-Slotermeer (West)’, 813.

18. Heien van de eerste paal door minister J.J. in 't Veld 
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De hoofdwegen- en groenstructuur
De hoofdwegen- en groenstructuur van Slotermeer zijn gebaseerd op het plan uit 1939. Resume-

rend waren dat twee oost-west verbindingen (de Burgemeester Röellstraat en de Burgemeester 

de Vlugtlaan) en een noord-zuidverbinding (de Slotermeerlaan). De Burgemeester Röellstraat 

(verlengde Jan van Galenstraat) was de belangrijkste weg en kreeg een profiel met twee rijbanen 

en een trambaan in het midden, de Burgemeester de Vlugtlaan (verlengde Bos en Lommerweg) 

werd ingericht als een stadsstraat met winkels en woningen. De verlengde Jan Evertsenstraat 

loopt naar het recreatiegebied en kreeg het karakter van ‘parkweg’. Het recreatiegebied neemt een 

belangrijke plaats in het plan in, met als belangrijkste onderdeel de Slotermeer – ontstaan door 

onderwater zetten van de Sloterdijkermeerpolder. Rondom het meer is een park ontworpen, door-

sneden met fiets- en wandelpaden. Mulder typeerde de toekomstige wijk als volgt: ‘De heele wijk 

zal van groen doordrongen zijn, dat zich van de groote parken en plantsoenen als een aderstelsel 

vertakt tot het groen om de huizerijen. In dit systeem zullen de tuinen tusschen de bouwstrooken, 

die overal van de wegen en paden zichtbaar zullen zijn, een werkzaam aandeel nemen, zodat de 

bebouwing rondom in het groen gelegen zijn.’50 

Verkavelingsvormen open bebouwing
In Slotermeer is strokenbouw toegepast, maar ook andere vormen, waaronder de zogenaamde 

‘woonhoven’. Dit zijn door bouwstroken omsloten groene ruimten, die voor iedereen toegankelijk 

zijn. In de hovenverkaveling worden de voordelen van openheid gecombineerd met een zekere 

beslotenheid. Het monotone beeld van eindeloze blokkenrijen werd op die manier voorkomen, 

zo was de gedachte. De woonhoven zijn van elkaar gescheiden door vriendelijke, niet al te lange 

woonstraatjes. Jacoba Mulder bejubelde de afwisseling van deze beide elementen, de hof en de 

straat. Dat zou een een typisch ritmisch motief in de wijk geven, dat weer anders was dan dat 

van de evenwijdige strokenbouw. ‘Door een dergelijk nieuw element in te schakelen, wordt de 

wijk rijker, boeiender. De hoven zelf zijn van een grote intimiteit; zij betekenen vooral voor de 

kleine kinderen een veilige speelplaats en geven de ouders gelegenheid op rustige wijze buiten te 

kunnen zitten.’51

Een andere verkavelingsvorm die in Slotermeer voorkomt is het motief van stroken die niet 

evenwijdig met elkaar lopen, zoals langs de Burgemeester Röellstraat. De ene strook staat vrijwel 

noord-zuid georiënteerd, de andere wijkt daar iets van af, op zodanige wijze dat de woonkamers 

op het zuidwesten liggen. Net als bij de woonhoven ontstaat een besloten ruimte. In de naar het 

zuiden geopende hof werden gemeenschappelijke tuinen aangelegd, die zowel voor de bewoners 

als voor de wandelaars langs de Burgemeester Röellstraat goed zichtbaar zijn.52

In de wijken speelt voor het oog het bouwblok een even grote rol als het groen. ‘Het is het beeld 

van de stad in deze tijd, welk beeld zo totaal anders is dan dat van de oudere gesloten stad, 

omdat de eisen van de hedendaagse mens anders zijn dan die van onze voorouders. De mens van 

deze tijd, bewoner van een grote stad, wil zon in zijn woning, wil groen zien; hij wenst de enge 

beslotenheid van de wijk niet meer. Zo drukt dus ook onze tijd zijn eigen stempel op de verschij-

50. HNI, archief C. van Eesteren, EEST I.420, ‘Toelichtende beschryving, behoorende by het uitbreidingsplan Slotermeer’, 1939.  
51. J.H. Mulder, ‘De open bouwwijze, het nieuwe “gezicht” van onze uitbreidingen’, Werk in Uitvoering 4 (1953) 2, 28.
52. J.H. Mulder, ‘De open bouwwijze, het nieuwe “gezicht” van onze uitbreidingen’, Werk in Uitvoering 4 (1953) 2, 28.
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ningsvorm, op het gezicht van de stadsgedeelten, die nu ontstaan.’53 In 1955 roemde P. Zanstra 

dat de grotere ongedwongenheid van de verkaveling ten opzichte van die in Bos en Lommer – het 

was het antwoord van Van Eesteren op een probleem dat ook buiten Nederland tot experimenten 

leidde. De vrijere verkaveling vloeide voort uit de introductie van hoven en het niet rigide parallel 

laten lopen van de stroken.54

Bebouwingsdichtheid ter discussie
De beoogde woningdichtheid van 70 woningen per hectare (in Bos en Lommer waren het er 110), 

die Slotermeer een tuinstedelijk karakter moest geven, kwam al spoedig ter discussie te staan. De 

ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën pleitten voor hogere dichtheden om exploita-

tietekorten zoveel mogelijke te beperken.55 Bij monde van mejuffrouw ir. Elze van den Ban, secre-

taresse van de Commissie voor de Gemeentelijke Plannen van de Provinciale Planologische Dienst 

van Noord-Holland, waarschuwde de provincie tegen onherstelbare bezuinigingen. De betrekkelijk 

lage dichtheid kon compensatie bieden voor de grotere afstand tot het centrum. Als bezuinigingen 

onvermijdelijk waren, dan viel te denken aan smallere straten met een eenvoudiger verharding, 

en groentetuintjes in plaats van plantsoenen.56 Van Heemskerck, directeur van Publieke Werken, 

voelde ook weinig voor verdichting; vergeleken bij wat in Engeland gebruikelijk was vond hij 70 

nog aan de hoge kant, en bovendien lagen de normen voor groenvoorzieningen daar aanmerke-

lijk hoger. Bovendien meende hij dat Slotermeer aantrekkelijk moest worden voor draagkrachtige 

bewoners, die Amsterdam anders allicht de rug zouden toekeren. Met een menging van 55% 

hoogbouw en 45% laagbouw kon de wijk een open sfeer en een zekere harmonie met de open 

ruimte krijgen.57 Dat was nodig: Amsterdam was al met afstand de dichtst bebouwde stad van 

het land. Ook hij zocht de bezuinigingen in een eenvoudiger uitvoering van straten, rioleringen 

en plantsoenen.58 Stadsingenieur J.W. Clerx pleitte voor de bouw van duplexwoningen als een 

later gemakkelijk terug te draaien bezuinigingsmaatregel.59 Daarop besloot de Gemeenteraad op 3 

oktober 1947 dat de wijk niet verdicht zou worden. De gewenste bezuinigingen werden inderdaad 

gezocht in de bouw van grote aantallen duplexwoningen en een simpeler uitvoering van stra-

ten en plantsoenen. Van Heemskerck liet weten dat zijn dienst al bezig was de mogelijkheden te 

onderzoeken.60

53. J.H. Mulder, ‘De open bouwwijze, het nieuwe “gezicht” van onze uitbreidingen’, Werk in Uitvoering 4 (1953) 2, 28.
54. P. Zanstra, ‘Enige opmerkingen over functionele stedebouw. Naar aanleiding van het gereedkomen van de Slotermeer in 

Amsterdam’, Bouwkundig Weekblad 73 (1955) 42, 458-462; overgenomen uit: Wending, Maandblad voor Evangelie en 
Cultuur 10 (1955) 4, 213-223.

55. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 339/ S.O. 432, Brief van de directeur PW Van Heemskerck aan de wethouder 
PW, 13 juni 1947.

56. SAA, 5213 archief Publieke Werken, inv.no. 21704, Brief van E. van den Ban, secretaresse Commissie voor de Gemeentelij-
ke Plannen, Provinciale Planologische Dienst van Noordholland aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten, 28 november 
1946.

57. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 339/ S.O. 432, Brief van de directeur PW Van Heemskerck aan de wethouder 
PW, 13 juni 1947.

58. SAA, 5213 archief van Publieke Werken, inv.no. 21704, Brief van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam aan de 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 8 juli 1947.

59. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, inv.no. 339/ S.O.432, Brief van directeur PW, b.a. de stadsingenieur J.W. Clerx, aan 
de wethouder PW , 17 augustus 1948.

60. SAA, 5213 archief van Publieke Werken, inv.no. 21704, Brief van directeur PW Van Heemskerck aan de wethouder PW, 18 
juni 1949.



99

Hoe schadelijk waren de bezuinigingen op straten en voetpaden? Kennelijk probeerde men van de 

nood een deugd te maken. In een artikel in De Ingenieur schreef Scheffer in 1953: ‘De Amsterdam-

mer is gewend om alles bij de deur te krijgen en een breed trottoir van een meter of zeven, acht, 

vindt hij eigenlijk maar lastig, want dan moet hij met zijn huisemmer zo’n eind lopen en wordt 

hij toch nog nat als hij met een auto thuiskomt. Hij is een echte stadsmens, die helemaal aan het 

primitieve van een landelijke omgeving is ontgroeid.’ Nu moest hij met minder genoegen nemen, 

maar dat had ook positieve kanten: het versterkte het ‘open tuinstadkarakter’. Het veronderstel-

de een precieze afstemming van de wegen en straten aan hun bestemming: hoofdwegen leidden 

naar buurtwegen met een breedte van 4,5 meter bij laagbouw en 6,5 meter bij hoogbouw; ze 

werden uitgerust met trottoirs. Op hun beurt ontsloten ze secundaire wegen die tot vlakbij de 

bouwstroken kwamen. Ten slotte werden 4.25 brede paden met verlaagde trottoirs voorzien om ze 

toegankelijk te maken voor de wagens voor het huisvuil; waar dat niet nodig was bleef de breedte 

beperkt tot 2.40. Mocht het later nodig zijn straten en paden te verbreden, dan was dat eenvoudig 

te doen – de afstanden tussen de gevels was ruimschoots groot genoeg. Maar Scheffer hoopte dat 

dit achterwege kon blijven en de Amsterdammer aan het meer landelijke karakter zou wennen.61

De deelplannen
Voor alle deelplannen geldt dat de verschillende soorten woonbebouwing in stroken zijn geprojec-

teerd, die deels om hoven zijn gelegd en deels evenwijdig aan elkaar geplaatst, onderling geschei-

den door plantsoenstroken of gemeenschappelijke tuinen, zodat de buurten een open tuinstadka-

rakter zouden krijgen.

Deelplan A (afb. 19) ligt ingeklemd tussen de Burgemeester Vening Meiniszlaan en de Burgemees-

ter Van Tienhovengracht en wordt doorsneden door een oost-westverbinding, de Burgemeester 

de Vlugtlaan en een noord-zuid verbinding, de Burgemeester Fockstraat die het deelplan in vier 

61. L.S.P. Scheffer, ‘De westelijke uitbreiding van Amsterdam en de tuinstad Slotermeer’, De Ingenieur 65 (1953) 5, 14.

19. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Deelplan A, 1952
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kleinere buurtjes onderverdelen. Een groene zone rondom het plangebied vormt de overgang 

naar de deelplannen eromheen. Ten zuiden van de Burgemeester de Vlugtlaan is een bebouwing 

ontworpen van vier verdiepingen en ten noorden ervan deels een bebouwing van drie verdiepin-

gen en deels van eengezinshuizen. Zowel aan de Burgemeester de Vlugtlaan als de Burgemeester 

Fockstraat zijn winkels ontworpen. In totaal bevat het plan 1901 woningen (waarvan 1136 in 

hoogbouw van vier lagen, 327 in drie lagen, 374 eengezinshuizen en 64 bejaardenwoningen) en 

106 winkels.62 Voorts zijn er terreinen voor scholen, een kerkgebouw en bedrijfsgebouwen gereser-

veerd. Hoogbouw bevindt zich langs de twee hoofdverbindingswegen, meer naar achteren is de 

laagbouw gedacht.

Ten opzichte van het plan uit 1939 is er qua verkaveling in dit deel eigenlijk niet heel erg veel 

veranderd. De grootste verandering betreft de strook aan de noordzijde van de Burgemeester de 

Vlugtlaan, waar oost-west gerichte strookjes hebben plaats gemaakt voor noord-zuid gerichte 

stroken met etagewoningen in driehoogbouw. De stroken zijn om en om iets schuin geplaatst, 

waardoor er tussen de stroken meer beschutte hoven ontstaan en het geheel levendiger wordt. De 

rijtjes woningen voor ouden van dagen aan de noordwest kant van het plangebied zijn vervangen 

voor bejaardenwoningen die twee hoven omsluiten. 

Intussen was een begin gemaakt aan de uitwerking van de volgende deelplannen, waarbij een 

grotere variatie in verkaveling werd toegepast. Daarbij moesten plantsoenen of gemeenschappe-

lijke tuinen de wijk een open karakter geven. De wijken worden over het algemeen omsloten door 

water en groenstroken waarin de openbare gebouwen zijn ondergebracht.

Deelplan B

Deelplan B (afb. 20) ligt ten zuiden van deelplan A en beslaat het gebied tussen de Burgemeester 

Van Tienhovengracht en de Burgemeester Röellstraat, ten westen van de ringspoorbaan. 

62. Gemeenteblad 1952, afd. , no. 572, voordracht 18 juli 1952, ‘Uitbreidingsplan-Slotermeer (West)’, 815.

20. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Deelplan B, 1953
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In totaal bood het plan ruimte aan ongeveer 900 woningen en 30 winkels. De woningen waren 

onderverdeeld in 310 woningen in vierhoog of hoger, 110 in driehoog, 40 in tweehoog en 450 

eengezinshuizen.63

Deelplan C
Deel C (afb. 21), voor het gebied ten noorden van deelplan A, wordt begrensd door de Haarlemmer-

weg, de Burgemeester Eliasstraat, de Burgemeester Vening Meineszlaan en de Ringspoorbaan. Het 

gebied is in twee delen gesplitst door de Burgemeester Fockstraat (de voornaamste verbindings-

weg tot de overige delen van Slotermeer). In het oostelijke gedeelte van het gebied zijn hoofdza-

kelijk bouwstroken ontworpen met etagebouw van vier verdiepingen boven een onderhuis. In het 

westelijk deel zijn drie terreinen voor openbare gebouwen of gebouwen met bijzondere bestem-

ming aangewezen. Het oostelijk deel en voorts het gehele westelijke deel bevat eengezinshuizen, 

die deels om hoven zijn gelegd en deels in bouwstroken ondergebracht. In totaal biedt het plan 

ruimte aan ongeveer 635 woningen en 15 winkels. Van dit aantal woningen zouden er 262 in vier-

hoogbouw of hoger, 12 in driehoogbouw en 361 in eengezinshuizen worden ondergebracht. Het 

aantal verkeersstraten is in dit deelplan zoveel mogelijk beperkt.64

Deelplan D
De begrenzing van deelplan D (afb. 22) wordt gevormd door een oost-west-gerichte, brede plant-

soenstrook aan de noordzijde, die aan de westzijde zal aansluiten aan het ontworpen park tussen 

de tuinsteden Slotermeer en Geuzenveld, aan de zuidzijde door de Burgemeester Röellstraat en 

aan de oostzijde, als afscheiding van deelplan B, door een smalle plantsoenstrook.

In het gedeelte ten westen van de Slotermeerlaan (dit is het grootste deel van de wijk) is woon-

bebouwing in drie en vier woonlagen geprojecteerd; in de oost-westgerichte plantsoenstrook zijn 

63. Gemeenteblad 1953, afd. 1, no. 216, voordracht 13 maart 1953, ‘Uitbreidingsplan-Tuinstad-Slotermeer, deel B (West)’, 333-
340.

64. Gemeenteblad 1954, afd. 1, no. 62, voordracht 29 januari 1954, ‘Uitbreidingsplan-Slotermeer (deel C)’, 97-103.

21. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Deelplan C, 1954



102

tevens zes blokjes woningen voor bejaarden opgenomen. Aan de Lodewijk van Deysselstraat en 

de Burgemeester Röellstaat zijn enige blokjes laagbouw ontworpen. Het terrein tussen deze twee 

straten is bestemd voor een aantal stroken in drie woonlagen. 

In totaal bevat het ontwerp ongeveer 1560 woningen en 80 winkels, waarvan de woningen kun-

nen worden onderverdeeld in vierhoogbouw (1006), twee- en driehoogbouw (258) en eengezins-

huizen (296). Een aantal eengezinshuizen zou tijdelijk als duplexwoningen en een aantal zolder-

verdiepingen tot woningen worden ingericht, waarmee huisvestingsmogelijkheid voor ongeveer 

1830 gezinnen zou worden gerealiseerd.65

Deelplan E en G
Voor het gebied in het noordwestelijke deel van Slotermeer werden de deelplannen E en G (afb. 23) 

tegelijkertijd ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Deze plannen omvatten de gronden die aan 

de noordzijde door de Haarlemmerweg worden begrensd, aan de zuidzijde door de Burgemeester 

De Vlugtlaan, aan de oostzijde door de Willem de Kraanstraat, de Jan de Jonghstraat en deels door 

de Burgemeester Eliasstraat, aan de zuidzijde deels door de Burgemeester Van Tienhovengracht, 

de Krijn Breurstraat, de plantsoenstrook ten zuiden van de Bernard Loderstraat en aan de westzij-

de deels door Tuinstad-Geuzenveld.

Van dit deelplan maakte Plein ‘40-’45 deel uit, dat het centrum vormt van de gehele tuinstad Slo-

termeer.

Aan het zuidoostelijk einde van het centrum mondt de Burgemeester Van Tienhovengracht uit in 

een havenkom. Van het plein af wordt een ruim uitzicht geboden over deze haven en het daaraan 

grenzende plantsoen. De Burgemeester van Tienhovengracht en de havenkom zijn op stadspeil 

65. Gemeenteblad 1953, afd. 1, no. 1177, voordracht 15 december 1953, ‘Uitbreidingsplan-Slotermeer (Deel D)’, 2015-2032.

22. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Deelplan D, 195
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23. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Deelplan E en G, 1955

24. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Deelplan F, 1954 
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ontworpen, zodat het mogelijk is via het water het centrum van de tuinstad ongehinderd te berei-

ken vanuit de andere stadsdelen.

In totaal biedt het gehele plan ruimte voor de totstandkoming van ongeveer 1300 woningen. 

Daarvan zijn 100 bejaardenwoningen, 340 eengezinshuizen, 60 woningen in twee-verdiepingen-

bouw, 490 woningen in vier-verdiepingenbouw en 250 woningen in hoge woongebouwen.66

Deelplan F
Deelplan F (afb. 24) omvat gronden tussen Haarlemmerweg, de westzijde van de Burgemeester 

Eliasstraat en de Burgemeester de Vlugtlaan. Dit deel is bestemd voor woningbouw, winkels, 

openbare en bijzondere gebouwen (een drietal scholen en een kerk), voor kleine bedrijfsgebouwen 

en verder voor een speelterrein, wegen, tuinen, plantsoenen en water.

Van de woningen zouden er ongeveer 590 in vierhoogbouw, ongeveer 210 in twee- en driehoog-

bouw en ongeveer 250 in eengezinshuizen worden ondergebracht. Een achttal korte bouwstroken 

bevatten 68 bejaardenwoningen. Twee bouwstroken langs de Burgemeester de Vlugtlaan zijn 

bestemd voor winkels met bovenwoningen. Deze bebouwing vormt tevens de noordelijke begren-

zing van het wijkcentrum in deelplan E. 

In totaal biedt het plan ruimte aan ruim 1100 woningen; door het tijdelijk inrichten van 120 een-

gezinswoningen tot zogenaamde duplexwoningen kan het aantal woningen tot rond 1220 worden 

opgevoerd.67

Deelplan H
De begrenzing van deelplan H (afb. 25) wordt aan de westzijde gevormd door een parkstrook die 

de tuinsteden Geuzenveld en Slotermeer van elkaar scheidt, aan de noordzijde door deelplan D en 

daarvan gescheiden door de Burgemeester Röellstraat en aan de oost- en zuidzijde door de Sloter-

meerlaan en het park rondom de Sloterplas.

Het centrum van de buurt wordt gevormd op het punt waar de Burgemeester van Leeuwenlaan, 

de Socratesstraat en De Savorin Lohmanstraat samen komen en waar het Confuciusplein is ont-

worpen, met winkelbebouwing langs de wanden en in de onmiddellijke omgeving.

Vier terreinen zijn aangewezen voor openbare gebouwen of gebouwen met bijzonder bestem-

ming.

Het ontwerp biedt ruimte voor de bouw van 1417 woningen, waarvan 591 in vier- en vijfhoog-

bouw, 493 in twee- en driehoogbouw en 333 in eengezinshuizen.68

Deelplan J
Het ontwerp-uitbreidingsplan-Slotermeer, deel J (afb. 26), omvat het gebied, begrensd door de 

Burgemeester Röellstraat, de Ringspoorbaan, de Jan Evertsenstraat, de Noordzijde en de Sloter-

meerlaan.

66. Gemeenteblad 1955, afd. 1, no. 1200, voordracht 26 oktober 1955, ‘Uitbreidingsplan-Tuinstad-Slotermeer (delen E en G)’, 
1665-1676.

67. Gemeenteblad 1954, afd. 1, no. 511, voordracht 4 juni 1954, ‘Uitbreidingsplan Tuinstad Slotermeer (deel F)’, 757-764.
68. Gemeenteblad 1954, afd. 1, no. 1198, voordracht 26 november 1954, ‘Uitbreidingsplan Tuinstad-Slotermeer (deel H) 

(West)’, 2285-2294.
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25. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Deelplan H, 1954

26. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Deelplan J, 1962
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De in het plan opgenomen woonbebouwing biedt ruimte voor in totaal 913 woningen, waarvan 

645 in hoge woongebouwen van zeven tot veertien verdiepingen, 258 in gebouwen van vier en 

vijf verdiepingen en 10 in eengezinshuizen worden ondergebracht.

De hoge woongebouwen van veertien verdiepingen aan de noordzijde van de Sloterplas zijn in 

de richting noord-zuid, en ten opzichte van elkaar verschoven, geprojecteerd. Hierdoor wordt een 

goede toetreding van het zonlicht tot de woningen en een vrij uitzicht op de omgeving verkregen. 

27. Situatietekening van de wijk Voldparken, Kopenhagen
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De plaatsing van deze gebouwen is bovendien zo gekozen, dat de visuele binding van de meer 

noordelijk gelegen woonwijken met de Sloterplas niet wordt verbroken.69

Studiereizen naar Kopenhagen en Stockholm

In 1951 maakten Van Eesteren en Mulder en studiereis naar Kopenhagen en Stockholm.70 In 

Kopenhagen bezochten ze opnieuw Rykparken. Was Van Eesteren in 1939 nog terughoudend – al 

vond hij de vrije verkavelingswijze inspirerend, na zij bezoek in 1951 stelde hij zijn oordeel bij. 

De natuur was inmiddels tot wasdom gekomen en dit had de levendigheid van de wijken enorm 

vergroot. ‘Het ‘geheim van goede stedenbouw’, zo ontdekten Van Eesteren en Mulder in 1951, ‘is 

dat de moderne uiteengelegde stad bestaat uit twee complementaire bouwstenen: de open ver-

kavelingswijze en een ruime groenstructuur.’71 Er was sprake van een geleding van de openbare 

ruimte van openbaar via collectief naar privé. Van Eesteren en Mulder bezochten ook de woonwijk 

Voldparken in het district Husum in Kopenhagen, een wijk die op dat moment nog in aanbouw 

was en uiteindelijk 1075 woningen zou krijgen (afb. 27). Mulder vermeldde in haar reisverslag, dat 

de wijk aan een halte van de tram snelbaan ligt en wordt omsloten door een ringweg. De toegang 

van de wijk voert door het winkelcentrum. De strook- en haakvormige verkaveling, bestaat uit 

69. Gemeenteblad 1962, afd. 1, no. 475, voordracht 11 mei 1962, ‘Uitbreidingsplan Slotermeer (deel J)’, 657-664.
70. SAA, 1327 archief Ir. J.H. Mulder, 9. Studiereizen, Plakboek excursie Kopenhagen, september 1951 en het plakboek excursie 

Stockholm, oktober 1951.
71. ‘De architect en de naoorlogse volkshuisvesting. Een vraaggesprek met Jeroen Schilt’, in: V. van Rossem, J. Schilt, J. Smit 

(red.), Jaarboek Cuypersgenootschap 2001. De organische woonwijk in open bebouwing, Rotterdam 2002, 90.

28. Pagina uit het reisverslag van Stockholm
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flats van zeven verdiepingen en etagebouw van drie woonlagen met onderhuis. De beplanting 

bestaat uit ruim opgezette groene ruimtes, waarop hier en daar bomen staan.72 De wijk vormde 

een inspiratiebron voor de opzet van Geuzenveld. 

In Stockholm zagen Mulder en Van Eesteren, dat de ‘ontwikkelingsgang van de verkavelingsvor-

men (...) ongeveer gelijk (was) als die bij ons, nl. van het gesloten blok, via de strokenbouw, naar 

woonvormen die weer tot beslotener beelden terugvoeren, maar die nu de fouten van het geslo-

ten bouwblok kwijt zijn. Als nieuwe factor wordt hier na de oorlog de kleur aan toegevoegd. Op 

dit gebied zijn vele zeer interessante experimenten gaande. (...) In dit alles ligt een zoeken naar 

evenwicht opgesloten tussen het verlangen naar een nieuwe en geperfectioneerde, goed functi-

onerende woonvorm en het streven naar een zekere individualiteit, waarbij het menselijk wezen 

primair is.’73 (afb. 28)

Geuzenveld

Tuindorp Geuzenveld, gelegen ten westen van 

Slotermeer, ontleent haar naam aan de boeren-

hofstede ‘s Heeres Haven en Geuzenveld, die 

moest verdwijnen ten behoeve van de stadsuit-

breiding.

Uit de dienstcorrespondentie tussen de ambte-

naren onderling blijkt dat de afdeling Gereed-

maken Terreinen van de Dienst Publieke Wer-

ken al op 15 juli 1949 een schets schema-west 

waarop de belangrijkste noord-zuidverbinding 

en het waterstelsel zijn weergegeven, naar de 

Dienst Stadsontwikkeling en het Grondbedrijf 

stuurde, met het verzoek deze vast te stellen.74 

(afb. 29) Die hield de boot af omdat het plan 

nog in behandeling was; het had gediend als 

basis voor de onteigening maar was als plan 

nog onvoldragen.75 Omdat de onderhandelin-

gen met de aannemer over de ophoging al wa-

ren begonnen drong het grondbedrijf aan haast te maken en in oktober 1949 kwam Stadsontwik-

keling met een ‘schema voor bebouwing’. (afb. 30) Dit ingekleurde schematisch vormgegeven plan 

was nadrukkelijk nog geen wettelijk vastgesteld of goedgekeurd plan, maar slechts een document 

dat als extra toelichting op het Algemeen Uitbreidingsplan, vooral van belang was voor de ontei-

geningsprocedures en de ophoging van gronden. Dit gaf de Dienst Stadsontwikkeling extra tijd om 

een plan in onderdelen op te stellen volgen de nieuwste inzichten.

72. SAA, 1327 archief Ir. J.H. Mulder, 9. Studiereizen. Plakboek excursie Kopenhagen, september 1951.
73. SAA, 1327 archief Ir. J.H. Mulder, 9. Studiereizen, Plakboek excursie Stockholm, oktober 1951.
74. SAA, PW 4213, inv.no. 38275. Dienstcorrespondentie tussen ambtenaren onderling, van de afdeling Gereedmaken Terrei-

nen aan de afdeling Grondbedrijf, via Stadsontwikkeling, 15 juli 1949.
75. SAA, PW 4213, inv.no. 38275. Dienstcorrespondentie tussen ambtenaren onderling, van de afdeling Stadsontwikkeling aan 

de afdeling Gereedmaken Terreinen, 18 augustus 1949.

29. Dienst Publieke Werken, afdeling Gereedmaken 
Terreinen, schets schema-west 1 à 10.000 met de 
vaststelling van de assen in gebied Geuzenveld, 
1949
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Het ‘schema voor bebouwing’ is inderdaad een iets verdere uitwerking van het AUP en geeft een 

weergave van grotendeels rechthoekige bebouwingsvelden, gerangschikt langs een orthogonale 

ringweg die de afzonderlijke delen ontsluit. De bebouwingsvelden worden van elkaar gescheiden 

door een stelsel van groen met waterlopen en brede lanen. Ook de randen van het plangebied zijn 

van brede groenstroken voorzien. In de groenstroken waren al schoolgebouwen en speelterreinen 

voorzien. Op de plek waar de weg komende vanaf Slotermeer de belangrijke noord-zuidverbinding 

in Geuzenveld snijdt, is het wijkcentrum gesitueerd. In november 1949 ging de gemeenteraad 

akkoord met een aanloopkrediet van 10 miljoen gulden voor het opspuiten van de gronden in 

het plangebied.76 Toen dat in 1952 bijna klaar was presenteerde Stadsontwikkeling eindelijk een 

plan-in-onderdelen. De eerste versie was bedoeld om het Grondbedrijf in staat te stellen een ex-

ploitatiebegroting op te stellen. Hierop ontbrak de verkaveling: de plankaart liet alleen groenstro-

ken, waterlopen, verkeerswegen, kerken en scholen zien. Er zouden ongeveer 5000 woningen en 

winkels moeten worden ontworpen; de begroting kon op die van Slotermeer worden gebaseerd.77 

De tweede versie dateert van 30 september 1952. (afb. 31) Hierop is de verkaveling van de wonin-

76. Gemeenteblad, no. 749 ‘Ophoging terreinen, gelegen ten Westen van het Uitbreidingsplan Slotermeer en ten zuiden van 
de Haarlemmerweg (zg. Geuzenveld)’, 11 november 1949, afd. I, p. 1115-1116 en afd. II, p. 1293-1297.

77. SAA, 5213, archief Publieke Werken, dossier 38275. Afschrift brief van Stadsontwikkeling aan de afdeling Grondbedrijf, 29 
juli 1952; SAA, 5213, archief Publieke Werken, dossier 38275. Dienstcorrespondentie tussen ambtenaren onderling. Brief 
van de afdeling Grondbedrijf aan de afdeling Beplantingen, 11 augustus 1952.

30. Schemaplan Geuzenveld, oktober 1949 
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gen en winkels aangegeven. Op dezelfde datum gaf Jacoba Mulder een toelichting op het plan voor 

de Werkcommissie Geuzenveld.78

Net als in het plan Slotermeer was gedeeltelijk hoog- en gedeeltelijk laagbouw toegepast. De 

hoogbouw was zoveel mogelijk langs de route van de tramwegen gelegd, de laagbouw aan de 

rand, om een vriendelijker aanzien van de stad te krijgen. Etagebouw van driehoog werd ver-

meden omdat het onderhuis voor drie woonlagen te groot zou zijn. Een ringweg ontsloot de 

verschillende buurten. Middelhoogbouw werd niet alleen in stroken, maar voor het eerst vooral 

ook in haken ondergebracht. En ook bij de laagbouw was sprake van uiteenlopende haakvormen. 

De Woningdienst tekende bezwaar aan tegen de in haar ogen te ingewikkelde verkaveling in het 

zuidelijke deel. ‘Door de korte woningblokken komt men tot vele eindgevels; de vijf verschillende 

oriënteringen brengen een grote verscheidenheid van woningtypen mee, waartoe ook de hoekop-

78. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 211a Notulen bespreking Werkcommissie Geuzenveld 1951-1968; verslag van de 
zesde bespreking van de Werkcommissie, 30 september 1952.

31. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Plan Geuzenveld, 30 september 1952 
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lossingen leiden, terwijl op deze plaatsen voorts gecompliceerde typen ontstaan. (...) Het geheel 

is van woontechnisch oogpunt zeer gecompliceerd en leidt dus tot een dure bouwwijze’ was het 

oordeel van de Woningdienst.79

Een reactie van Stadsontwikkeling op de geuite kritiek volgde pas op 31 augustus 1953. De twee 

diensten hadden eerder al wel overleg gehad blijkens de brief. Tijdens de jaarwisseling en daar-

na, tijdens het opzetten van de plannen door de diverse architecten, waren de beide diensten tot 

overeenstemming gekomen.80 

In de tussenliggende periode was besloten om Geuzenveld in grote complexen uit te laten voeren 

door zes woningbouwverenigingen. Blijkens een bijgewerkte tekening waren er al twee delen toe-

bedeeld aan twee woningbouwverenigingen. Een westelijk deel aan de Algemene Woningbouw-

vereniging en het noordoostelijk deel aan Het Oosten. (afb. 32)

79. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, dossier 134/S.O. 211.Geuzenveld t/m 1954, brief van de Gemeentelijke Woningdienst 
Alozerij aan de directeur PW, 29 november 1952.

80. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, dossier 134/S.O. 211.Geuzenveld t/m 1954, brief van de directeur Publieke Werken 
J.W. Clerx aan de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, 31 augustus 1953.

32. Plan Geuzenveld waarop aangegeven de gebieden die zijn toegewezen aan de Algemene Wo-
ningbouwvereniging en woningbouwvereniging Het Oosten. Tevens staan de opleveringsdata 
aangegeven
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Voor het zuidelijk deel maakte Van Tijen, die dit deel kreeg toebedeeld, een reeks verkavelingsstu-

dies. Dat dit niet zonder slag of stoot ging zal in het volgende hoofdstuk aan de orde komen.

Het uiteindelijke plan werd hierop aangepast en resulteerde in grotere blokken en ruimere hoven. 

(afb. 33)

Met de uitvoering was echter al veel eerder begonnen en delen waren toen zelfs al opgeleverd. Uit 

de toelichting op het plan blijkt dat bijzondere aandacht moest worden besteed aan de overgang 

tussen de stad en het platteland aan de westkant van de nieuwe wijk. Om een harmonische 

overgang te krijgen werd aan de noord-, west- en zuidkant laagbouw geprojecteerd en in het 

midden van het gebied hoogbouw, rondom een verhoogd circuit. Een brede parkstrook vormde de 

overgang naar het landelijk gebied. Een groene strook van wisselende breedte vormt de scheiding 

tussen Slotermeer en Geuzenveld waardoor de beide tuinsteden hun eigen zelfstandigheid zouden 

krijgen.

Infrastructuur
De wegenstructuur van Geuzenveld is hiërarchisch opgebouwd. Twee hoofdverkeerswegen voeren 

door de nieuwe woonwijk. Vanaf de Haarlemmerweg leidt een grote verkeersader in zuidelijke 

richting: de Abraham Kuyperlaan - Troelstralaan. Deze weg maakte deel uit van de in het Alge-

meen Uitbreidingsplan als ringweg geprojecteerde verbinding van het toekomstige westelijk 

havengebied met de westelijke en zuidelijke stadsdelen en de uitvalswegen naar Den Haag, 

Utrecht en het Gooi. In de toekomst zou deze weg met een viaduct over de Haarlemmerweg naar 

het havengebied worden doorgetrokken. De tweede hoofdverkeersweg sluit door middel van een 

circuit aan op deze hoofdverkeersader en voert in westelijke richting via de Jan van Galenstraat 

door Tuinstad-Slotermeer naar het stadscentrum. Dit is de Burgemeester Röellstraat. 

Het circuit met de twee hoofdverkeerswegen zou verhoogd worden aangelegd, zodat ze door 

middel van ongelijkvloerse kruisingen de wegen voor het verkeer in de wijk niet zouden hinderen. 

Omdat de verhoogde noord-zuidweg financieel onhaalbaar bleek te zijn, werd dit deel uit het plan 

geknipt. De weg zou pas later verhoogd worden aangelegd. Dit was de redding voor de realisatie 

van Geuzenveld, waarvoor het Rijk anders geen goedkeuring zou hebben gegeven wegens een te 

hoge exploitatieberekening. 81 In 1953 werd al wel een begin gemaakt door een deel van het tracé 

van brede taluds te voorzien, maar de weg zou nooit worden afgebouwd. 

De hoofdverkeerswegen splitsen de wijk in drie delen. Ten behoeve van het plaatselijke verkeer 

werd in de wijk een rondweg geprojecteerd. Deze bestaat uit de Ruys de Beerenbrouckstraat, de 

Aalbersestraat, de Savorin Lohmanstraat en de Dr. H. Colijnstraat. Het profiel van deze wegen 

maakt rijverkeer op normale wijze mogelijk en accommodeerde ook het openbaar vervoer. Ditzelf-

de geldt voor de Sam van Houtenstraat. De overige wegen sluiten op het stelsel van hoofdwegen 

aan en zijn als specifieke woonstraten gedacht. Deze straten waren bestemd voor het bestem-

mingsverkeer van de wooncomplexen. Sommige waren voor autoverkeer en andere uitsluitend 

voor voetgangersverkeer.

81. Jeroen Schilt, ‘Geuzenveld. Grote ensembles, grote namen’, in: M. Steenhuis (red.), De nieuwe grachtengordel. De realisa-
tie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Bussum 2017, p. 211-213.
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33. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, uitbreidingsplan Geuzenveld, december 1954
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Bebouwing
Van de 4800 woningen zou 30% (ongeveer 1512 woningen) uit eengezinshuizen en 70% (3275 

woningen) uit etagebouw van vier tot zeven verdiepingen bestaan. De bebouwing is ontworpen in 

stroken, die deels evenwijdig aan elkaar en deels om hoven zijn gelegd. In Geuzenveld is boven-

dien een nieuwe bebouwingswijze geïntroduceerd, namelijk de haak-vorm. In de door haken om-

sloten hoven zouden plantsoenen of gemeenschappelijke tuinen met kleuterspeelplaatsen worden 

aangelegd. 

Woongebouwen van zeven verdiepingen moesten accenten in het stadsbeeld opleveren en als 

afsluiting dienen van het winkel- en ontspanningscentrum, dat ten westen van het circuit was 

gedacht. In het centrum zijn enkele terreinen aangewezen voor openbare gebouwen of gebouwen 

met een bijzondere bestemming, zoals een bioscoop en een verenigingsgebouw. Verder was daar 

de mogelijkheid voor een buurtmarkt. Daarnaast maakten kerken, scholen, en een verzorgingshuis 

voor bejaarden deel uit van het plan.

Groen en recreatie
Er was veel aandacht voor recreatie van de toekomstige bewoners. Geuzenveld ligt gunstig ten 

opzichte van recreatiegebieden die buiten de Ringspoorbaan in uitvoering waren, waarvan de Slo-

termeer het middelpunt vormde. De wijk grenst aan het sportcomplex Ookmeer. In de woonwijk 

was een viertal speelterreinen ontworpen, waarvan één in de parkstrook tussen de beide tuinste-

den. Hierin waren tevens speelweiden en schoolwerktuinen gepland.

Om en door de wijk voeren waterlopen, die deels in plantsoenen kwamen te liggen. Ze werden als 

singels aangelegd en deels van groene oevers voorzien. Deze waterlopen hadden vooral een esthe-

tische functie, maar zouden tevens als waterberging dienen bij hevige regenval.

Slotervaart 

Slotervaart is ontstaan op grondgebied van de voormalige gemeente Sloten die in 1921 door 

Amsterdam werd geannexeerd. De naam van de tuinstad was ontleend aan de Slotervaart die 

oorspronkelijk noordelijker lag dan de huidige vaart. De Slotervaart vormde de verbinding van 

de tuinderijen met de stad en kwam uit bij de Overtoom. Omdat er nog geen uitbreidingsplan in 

onderdelen voor Slotervaart was goedgekeurd werd ook hier besloten het onteigeningsplan te ba-

seren op een ‘schemaplan’.82 Het voorlopige onteigeningsplan van Slotervaart werd op 29 novem-

ber 1950 door de gemeenteraad goedgekeurd.83 In oktober 1950 was al wel een globaal bebou-

wingsschema aan de afdeling Gereedmaken Terreinen gestuurd, dat volgens Scheffer slechts een 

beperkte betekenis had: ‘Het zal U duidelijk zijn, dat aan deze tekening welke ter verduidelijking 

van onze bedoelingen bij de onteigening wordt gebruikt, geen andere dan illustratieve waarde kan 

worden toegekend.’84 In 1952 werd begonnen met de ophoging van het noordelijk gedeelte van 

Slotervaart, het gebied tussen de verlengde Postjesweg (de toekomstige Robert Fruinlaan) en de 

verlengde Heemstedestraat (de toekomstige Plesmanlaan). In hetzelfde jaar werd begonnen met  

82. Gemeenteblad, 1950, afd. 1, no. 979, voordracht 3 november 1950, 1490.
83. Gemeenteblad, 1950, afd. 2, raadsvergadering 29 november 1950, 1154.
84. SAA, 5213 archief Dienst Publieke Werken, voorlopig inv.nr. 3102, Brief van het hoofd SO aan het hoofd Gereedmaken 

Terreinen, 4 oktober 1950. (De tekening is niet aangetroffen in het archief.)
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het graven van een kanaal ter vervanging van 

de Slotervaart. Beide werken kwamen in 1953 

gereed.

Het plangebied omvatte een oppervlakte van 

ongeveer 200 ha en ligt ingeklemd tussen de 

Ringspoorbaan, de Sloterplas en de in het AUP 

geprojecteerde weg naar Den Haag.85 Naar 

aanleiding van de voordracht in de Gemeen-

teraad verscheen in 1954 in Werk in Uitvoering 

een artikel waarin de gunstige ligging van 

Slotervaart werd benadrukt. ‘Door de aard van 

haar ligging kan de Tuinstad-Slotervaart veel 

aantrekkelijks bieden om door verschillende 

groepen van de bevolking als woonoord te wor-

den begeerd. Enerzijds zullen de niet te grote 

afstand tot de bestaande stad en anderzijds 

de ligging onmiddellijk bij het recreatiegebied 

in West, waarvan de Sloterplas het centrum 

vormt, in belangrijke mate daartoe bijdragen.’86

Het schemaplan voor Slotervaart was opge-

deeld in drie buurten die corresponderen met 

de deelplannen A, B en C. Deel A zou in april 

1954 bouwrijp zijn, deel B in september 1954 

en deel C twee jaar later, in september 1956. 

(afb. 34 t/m 36)

Infrastructuur
In het plan werden drie hoofdwegen geprojecteerd die de wijk verbonden met de bestaande stad. 

De meest noordelijke is het verlengde van de Postjesweg, de meest zuidelijke is het verlengde van 

de Heemstedestraat en in het midden loopt een oost-west route die ter hoogte van het Suriname-

plein aansluit op de vooroorlogse stad. Dit is de Cornelis Lelylaan, die kruisingsvrij is aangelegd. 

De drie hoofdwegen werden onder de ringspoorbaan doorgevoerd, net als de vier daaraan even-

wijdig lopende wegen, later wel aangeduid als ‘parallelwegen’.87 In het midden van het plan loopt 

een hoofdweg van noord naar zuid die de verschillende delen van de tuinstad met elkaar verbindt. 

In elke deel van het plan werd een ringweg ontworpen, waar de woonstraten op uitkomen. Daar-

mee is de verkeersveiligheid in die straten zoveel mogelijk gewaarborgd.

Het kanalenstelsel heeft voornamelijk de functie van waterberging en sierwater.88 Vanaf de West-

landgracht loopt een kanaal in westelijke richting langs het verlengde van de Heemstedestraat 

85. Het voorontwerp / schetsplan werd op 6 april 1954 aan de Gemeenteraad voorgelegd; zie Gemeenteblad 1954 afd. 1 no. 
294.

86. ‘Tuinstad Slotervaart’, Werk in Uitvoering 5 (1954)1, 158.
87. M. de Hoog, Lange lijnen in Nieuw-West, p. 46 e.v.
88. SAA, 5213 archief Publieke Werken, inv.nr. 22819. Toelichtende omschrijving bij het voorlopige plan Slotervaart.

34. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwik-
keling, schematische schets plan Slotervaart, 14 
januari 1953. Met verdeling van het plangebied in 
deel A, B en C. Aangegeven is wanneer de terreinen 
naar verwachting bouwrijp zouden zijn
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35. Dienst Publieke 
Werken, afdeling 
Stadsontwikke-
ling, Voorontwerp 
Uitbreidingsplan 
Slotervaart, 2 
april 1954
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naar de Ringvaart van de Haarlemmermeerpol-

der, met een aftakking in noordelijke richting 

naar Geuzenveld en de Sloterplas. Door middel 

van een schutsluit is de verbinding met het 

stadswater tot stand brengt. Ook bij de Ring-

vaart is een schutsluis geprojecteerd.

Bebouwing
In totaal bood het plan ruimte aan ongeveer 

6000 woningen voor ongeveer 20.000 perso-

nen.89

Van deze 6000 woningen zou ongeveer 70 pro-

cent in hoge bouw van vier of meer verdiepin-

gen worden ontworpen, vijf procent in midden 

hoogbouw van drie verdiepingen en 25 procent 

in laagbouw, waaronder ongeveer 500 woningen 

voor bejaarden.90

Net als in Slotermeer en Geuzenveld is niet uit-

gegaan van een systeem van menging van hoog- 

en laagbouw, maar zijn de hoog- en laagbouw 

in grotere complexen elk afzonderlijk bijeenge-

voegd. De ontwerpers wilden hiermee bereiken 

dat ‘de bewoner, die een van de woonvormen 

verkiest, zich ook werkelijk opgenomen voelt in 

een stadsdeel, dat geheel laag is, of in een, dat 

hoog is. In de desbetreffende stadsdelen ontstaat 

hierdoor ten aanzien van de bebouwing een gro-

te rust en een zeer markante tegenstelling, die 

stedebouwkundig goed verantwoord is.’91

De hoofdverbinding vanaf het Surinameplein, 

de Cornelis Lelylaan moest een weg van grote 

allure worden. De geprojecteerde strokenbouw 

aan de noordzijde van de weg werd op regelma-

tige afstanden doorbroken met een bouwstrook 

van zeven verdiepingen, waardoor het geheel 

een zekere spanning zou krijgen. Om een mooie 

89. ‘Tuinstad “Slotervaart”‘, Werk in Uitvoering 5 (1954) nr. 1, 159.
90. ‘Tuinstad Slotervaart’, Bouw 9 (1954) 20, 398.
91. SAA, 5213 archief Publieke Werken, inv.nr. 22819. Toelichtende omschrijving bij het voorlopige plan Slotervaart.

36. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwik-
keling, Wijziging van een gedeelte van het voor-
ontwerp Uitbreidingsplan Tuinstad Slotervaart, 
maart 1958
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overgang te kunnen maken met de toekomstige bebouwing in de Overtoomse Polder, die geheel 

in vier woonlagen was gedacht, werd langs de ringspoorbaan een deel in hoogbouw ontworpen. 

Deelplan C bevatte voor het grootste deel gebouwen van vier woonlagen en vormde aan de oost-

kant de overgang naar de aangrenzende wijk Westlandgracht met hoogbouw langs de Ringspoor-

baan. (afb. 37)

Openbare en bijzondere gebouwen
Centraal in het plan, gelegen aan de noord-zuid weg in het midden van plan, was een plein gepro-

jecteerd. Dit plein met grotere winkels, bioscoop, café-restaurant, verenigingsgebouw, etc. had de 

functie van wijkcentrum. Behalve rondom dit plein waren tevens winkels langs secundaire wegen 

gedacht. Een aantal terreinen in het plan was bestemd voor openbare en bijzondere gebouwen. 

Deze waren niet allemaal uitsluitend voor Slotervaart bestemd, maar tevens voor de omliggende 

wijken. Het plan bood ruimte aan zes kerken, ruim twintig scholen en twee verzorgingshuizen. 

Het zuidwestelijk deel van het plangebied werd aangewezen voor een ziekenhuiscomplex en ge-

bouwen voor de Bloedtransfusiedienst.

37.  Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Voorontwerp Uitbreidingsplan Tuinstad Slotervaart, 
gedeelte ten zuiden van de Heemstedestraat (deelplan C) augustus 1955
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38. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, plan Overtoomsche Polder, schets X31, 27 augustus 1954
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Groenvoorziening en recreatie
Er was grote aandacht voor groenvoorziening. Net als in de tuinsteden Slotermeer en Geuzenveld 

was de wijze van verkaveling van de woonbebouwing rondom hoven en in evenwijdig aan elkaar 

lopende bouwstroken. De terreinen tussen de gebouwen werden voor een groot deel als gemeen-

schappelijke tuinen aangelegd en kregen daarmee een belangrijke functie in de groenvoorziening 

van de wijk.

Op 29 mei 1954 werd de eerste paal geslagen. Goedkeuring van het uitbreidingsplan door de ge-

meenteraad volgde pas op 30 september 1955.

Overtoomse Veld

In 1952 werd begonnen met het stedenbouwkundig plan voor Overtoomse Veld. In september 

van dat jaar stuurde het hoofd van het Grondbedrijf het bebouwingsschema voor de wijk aan de 

verschillende afdelingen binnen de Dienst Publieke Werken met het verzoek een kostenopgave te 

maken.92 De hoofdstructuur zoals vastgelegd in het Algemeen Uitbreidingsplan bleef in het plan in 

onderdelen gehandhaafd. Tussen de bestaande stad en de ringweg was een park geprojecteerd en 

het gedeelte tussen de ringweg en de ringspoorbaan was bestemd voor woningbouw. Dit gedeelte 

werd als eerste verder uitgewerkt. In het gebied met bestemming park bevonden zich nog veel 

tuinderijen, zodat dat deel voorlopig nog niet gerealiseerd kon worden. In het woongebied zouden 

ongeveer 3500 woningen komen, hoofdzakelijk in etagebouw van vier woonlagen met een onder-

huis. Daarnaast werd ruim plek ingeruimd voor openbare gebouwen.

In 1953 werd begonnen met de ophoging van Overtoomse Veld. Als eerste het noordelijk deel, 

tussen de Jan van Galenstraat en de Jan Evertsenstraat, daarna het zuidelijk deel, tussen de Jan 

Evertsenstraat en de Cornelis Lelylaan. In 1955 was de ophoging gereed. Het zuidelijk deel zou op 

1 december 1955 voor bebouwing gereed zijn, het noordelijk deel op 15 februari 1956, waarna met 

de bouw kon worden begonnen.

Intussen waren de werkzaamheden aan het plan zover gevorderd, dat de hooflijnen in 1954 vastla-

gen. Jacoba Mulder besprak het plan op 27 juli 1954 in de Werkcommissie Overtoomse Polder.93 

In de maanden erna werd het plan enigszins gewijzigd (afb. 38). De haken met gelijkvormige 

blokken in het centrum van het plangebied (zoals veelvuldig toegepast in Geuzenveld) werden 

vervangen door haken die ten opzichte van elkaar zijn verschoven, zoals in het eerdere plan ook 

aan de oostrand is toegepast. Er werden tevens korte laagbouwblokjes tussengeplaatst, zodat een 

gevarieerdere stempel is ontstaan.

Infrastructuur
De structuur van hoofdverkeerswegen vormde de onderlegger voor de verdere inrichting van 

het gebied. De drie hoofdwegen die de verbinding vormen tussen de Gordel ‘20-’40 en de nieuwe 

wijken buiten de ringspoorbaan, de Jan Evertsenstraat, de Postjesweg en de Cornelis Lelylaan, 

verdelen het gebied in een noordelijk en een zuidelijk deel.

92. SAA, 5213 archief Dienst Publieke Werken, dossier 38585-3131-portef 1. Dienstcorrespondentie van het hoofd afdeling 
Grondbedrijf aan het hoofd afdeling Bestratingen, 24 september 1952.

93. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 263/SO350A.



121

39. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Voorontwerp Uitbreidingsplan Overtoomse Veld, februari 
1955
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Het voorontwerp uitbreidingsplan “Overtoomse Veld” (afb. 39) werd in maart 1955 aan B en W 

toegezonden en op 22 juni van dat jaar keurde de Raad het plan goed. Het voorontwerp omvatte 

het gebied, gelegen aan de stadszijde van de ringspoorbaan, tussen de Jan van Galenstraat, de 

verlengde Surinameweg en een geprojecteerde noord-zuidweg. Een belangrijk deel van het plan-

gebied was gereserveerd voor openbare gebouwen of gebouwen met een bijzondere bestemming, 

zowel ten behoeve van de bevolking in de bestaande stad als die in de nieuwe wijken. Aangezien 

de verlengde Postjesweg centraal door de wijk loopt en het woongebied in twee woongebieden 

van vergelijkbare omvang verdeelt, lag het voor de hand openbare voorzieningen aan die weg te 

projecteren.  

In totaal waren ongeveer 2500 woningen in het plangebied opgenomen, hoofdzakelijk in bouw-

stroken van vier verdiepingen en op een tiental plaatsen in bouwstroken van zes tot acht verdie-

pingen. De bebouwing in systeembouw langs de Cornelis Lelylaan in Slotervaart, kreeg een voort-

zetting in Overtoomse Veld door de ontworpen bebouwing op een zelfde wijze vorm te geven.

Ten behoeve van het interne wijkverkeer was binnen de wijk een ringweg voor gemengd verkeer 

ontworpen. Via de in oost-westelijke richting lopende wegen, is deze weg onder de ringspoorbaan 

door, verbonden met de overeenkomstige wegen in Slotervaart. De ontspannings- en buurtcentra 

werden in samenhang met dit wegenstelsel ontworpen. De overige wegen zijn merendeels als 

woonstraat ontworpen. Op die wegen werd doorgaand verkeer geweerd.

Westlandgracht

Westlandgracht vormde het overgangsgebied tussen het westelijk deel van de Gordel ‘20-’40 en 

Slotervaart. Net als in Overtoomse Veld moest ook hier een oplossing worden gezocht naar de 

hoger gelegen oude stad en de lager gelegen uitbreidingswijken van het Algemeen Uitbreidings-

plan. Al in het Plan West uit 1929 en in het AUP werd de wijk schetsmatig weergegeven, waarbij 

de ringweg het plangebied doorkruist en de wijk in een westelijk en een oostelijk deel verdeelt. 

Aan de noordwestkant domineerde een meeting-terrein het gebied. Op de schets van Van Eesteren 

uit 1929 is dit gebied gemarkeerd door een groot kruis. Met het maken van gedetailleerde plannen 

was al voor de oorlog begonnen. Toen speelden particuliere beleggers nog een hoofdrol. Een van 

hen, de Amsterdamse Ballast Maatschappij (ABM) deed een exploitatieaanvraag voor een kavel 

ten westen van de Westlandgracht, tussen de Slotervaart en de Sloterweg en ten zuiden van de 

Heemstedestraat. Daarop werden nadere plannen gemaakt voor dit gebied. In het Algemeen Uit-

breidingsplan gold een woningdichtheid van 110 woningen per hectare. Om exploitatie financieel 

mogelijk te maken, vroeg ABM om het terrein in een hogere dichtheid te mogen bebouwen. Hierin 

werden zij gesteund door de wethouder wegens het belang van exploitatie voor de werkgele-

genheid en de bouwnijverheid.94 Om de exploitatiekosten te kunnen berekenen maakte Stadsont-

wikkeling een voorlopig schetsontwerp voor het gehele gebied tussen de Heemstedestraat, de 

94. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 422.2/SO 591 Westlandgracht voor 1950, Brief van de directeur PW aan de wethou-
der PW, 28 april 1939.



123

Westlandgracht, de Henk Sneevlietweg en de ringbaan (afb. 40).95 Daarnaast ontwierpen ze een 

reeks varianten in noord-zuidgeoriënteerde strokenbouw voor de voor ABM bestemde gronden.96 

Na een eindeloze discussie over de exploitatiemogelijkheden ging ABM pas in 1939 over tot 

aankoop van de grond.97 Scheffer vond de gang van zaken teleurstellend: in plaats van zich op een 

onderdeel te richten had de gemeente er beter aan gedaan een plan voor het hele gebied te maken 

en tot onteigening over te gaan – de kosten voor het bouwrijp maken werden dan gelijkmatig 

verdeeld. Hij was er ook op tegen uitbreidingsplannen in overleg met de grondeigenaar-exploitant 

op te stellen.98 Feitelijk verzette hij zich tegen de spelregels die golden toen particulieren in de wo-

ningbouw de dienst uitmaakten. Daaraan kwam na de oorlog abrupt een einde. In de verwachting 

het terrein ook nu te kunnen ontwikkelen op basis van de jaren dertig vastgestelde woningdicht-

heid van 128 woningen per hectare meldde ABM zich opnieuw. Intussen dacht Stadsontwikkeling 

voor dit terrein aan een hovenverkaveling met een dichtheid van 110 woningen; bovendien wilde 

95. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 422.2/SO 591 Westlandgracht voor 1950, Brief van de directeur PW aan de wethou-
der PW, 28 april 1939. 

96. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 422.2/SO 591 Westlandgracht voor 1950, Brief van het hoofd SO aan het hoofd van 
het Grondbedrijf, 18 mei 1935.

97. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 422.2/SO 591 Westlandgracht voor 1950, Brief van het hoofd SO aan de directeur 
PW, 3 mei 1939.

98. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 422.2/SO 591 Westlandgracht voor 1950, Brief van het hoofd SO aan de directeur 
PW, 3 mei 1939.

40. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, 1e voorlopige schets uitbreidingsplan Westlandgracht, 8 
mei 1935 (schets voor het gehele gebied tussen Heemstedestraat, Westlandgracht, Henk Sneevlietweg en de 
ringspoorbaan)
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41. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, plan Westlandgracht, schema voor bebouwing, 10 
augustus 1953
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men snel met de uitvoering beginnen (nog voor de wijken Slotermeer, Geuzenveld en Slotervaart 

aan de beurt waren). 

Van uitvoering van Westlandgracht kwam echter nog niets terecht. Dacht men voor de oorlog de 

tuinders in het plangebied elders onder te kunnen brengen, nu werd duidelijk dat het om zulke 

grote aantallen ging dat de hele operatie werd afgeblazen tot elders voldoende ruimte was gevon-

den. De voorbereiding voor de onteigeningen die daarvoor nodig waren was al begonnen, maar er 

zou nog veel tijd mee gemoeid zijn.99 Zolang ging het plan voor de Westlandgracht in de ijskast.100 

ABM kreeg nul op het rekest en pas in 1953 presenteerde Stadsontwikkeling een schemaplan. (afb. 

41) Ten noorden van de verlengde Heemstedestraat voorzag het in woongebouwen van hoofdzake-

lijk zes tot tien verdiepingen; ten zuiden ervan in woonwijken met hoofzakelijk vier verdiepingen. 

In 1956 was het terrein opgehoogd en begon Stadsontwikkeling met het stedenbouwkundig plan. 

Het bebouwingsplan (schetsplan Westlandgracht) van augustus 1957 (afb. 42) wees hoge con-

centraties bijzondere gebouwen aan. Daarnaast werd aan de westkant van de Einsteinweg veel 

hoogbouw opgenomen. De Einsteinweg maakte als een hooggelegen weg deel uit van het plan. 

Het water ten noorden van de verlengde Heemstedestraat, dat westwaarts aansluiting geeft op 

het water en in het oosten, mondt aan de oostkant door middel van een sluis uit op de Westland-

gracht. De voorzieningen werden rond het centrum van de wijk geprojecteerd. De woonblokken 

vormden daaromheen de randbebouwing van de wijk. Ze werden ontworpen in een hovenverkave-

ling en bestonden voor een groot deel uit woongebouwen met vier verdiepingen boven een onder-

huis. Op een aantal bejaardenwoningen van twee lagen na werd in het plan geen lage bebouwing 

opgenomen.

Op 27 juni 1958 verscheen het Voorontwerp Uitbreidingsplan “Westlandgracht” in het Gemeen-

teblad.101 (afb. 43) Het omvatte het gebied ten zuiden van Overtoomse Veld, tussen de Westland-

gracht, de Sloterweg en de ringspoorbaan. De ringspoorbaan, de Einsteinweg (het tracé van de 

nieuwe Haagseweg; de latere A10), het water ten noorden van de verlengde Heemstedestraat en 

de aansluitingspunten op het wegennet van de bestaande stad en van Slotervaart waren struc-

tuurbepalende elementen in het plan. Het gebied viel in twee gedeelten uiteen die onderling sterk 

van karakter verschilden: de gebieden ten noorden en ten zuiden van de Heemstedestraat en het 

daaraan parallel lopende water.  Het noordelijke deel van het plan werd gekarakteriseerd door 

groen, waarvan het noordoostelijk deel onderdeel was en aansloot op het park dat zich ten noor-

den van de Cornelis Lelylaan verder uitstrekte. Dit was het latere Rembrandtpark. Tevens bevond 

zich in het noordelijke gedeelte het al in het AUP voorziene meeting-terrein. Het zuidelijk deel van 

het plan werd gekarakteriseerd door woonbebouwing, gemengd met gebouwen met een bijzonde-

re bestemming. Hier was grote behoefte aan omdat dergelijke voorzieningen in het aangrenzende 

stadsgedeelte achterwege waren gebleven.102 In noord-zuidelijke richting doorsnijdt de verhoogde 

Einsteinweg het plangebied. Ten zuiden en ten noorden van een centraal gelegen winkelplein 

99. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 422.2/SO 591 Westlandgracht voor 1950, Brief van de directeur PW, b.a. stadsingeni-
eur Clerx aan de wethouder PW, 24 augustus 1950.

100. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 422.2/SO 591 Westlandgracht voor 1950, Brief van de directeur PW aan de directeur 
van de Plaatselijke Telefoondienst, 28 juni 1948.

101. Gemeenteblad, afd. 1, 1958, no. 689, voordracht 27 juni 1958, ‘Voorontwerp uitbreidingsplan-Westlandgracht (West)’, 
1217-1220.

102. Gemeenteblad, afd. 1, 1958, no. 689, voordracht 27 juni 1958, ‘Voorontwerp uitbreidingsplan-Westlandgracht (West)’, 
1217-1220.
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42. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Schetsplan Westlandgracht, augustus 1957
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werden onderdoorgangen voorzien, zodat een goede verbinding tussen beide delen gewaarborgd 

zou zijn. Naast de hoofdwegen (de Einsteinweg, de geprojecteerde snelweg naar Den Haag en 

de verlengde Heemstedestraat), was een onderscheid van wijk- en woonstraten. Het openbaar 

vervoer moest zich via de wijkstraten bewegen. De woonstraten, die het verkeer toegang gaf tot 

de woningen, werden zodanig ontworpen dat de rust en de verkeersveiligheid zoveel mogelijk zou 

zijn verzekerd.103

Osdorp

De laatste tuinstad die ten westen van de ringspoorbaan werd ontworpen ontleent haar naam aan 

de buurtschap Osdorp, die tot de voormalige gemeente Sloten behoorde. Het is met 350 hectare 

de grootste tuinstad en is in tegenstelling tot de andere tuinsteden vrijwel geheel omringd door 

groen en water. In het zuidoosten is de wijk door middel van een 200 meter brede groenstrook 

gescheiden van Slotervaart. Verder wordt de wijk begrensd door de Sloterplas, het sportpark Ook-

103. Gemeenteblad, afd. 1, 1958, no. 689, voordracht 27 juni 1958, ‘Voorontwerp uitbreidingsplan-Westlandgracht (West)’, 
1220.

43. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Voorontwerp Uitbreidingsplan Westlandgracht, april 1958
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meer, de nieuw ontworpen tuinbouwgebieden en agrarisch gebied. Het plangebied van Osdorp 

besloeg twee polders, die in hoogte twee meter verschilden: de lager gelegen Middelveldsche 

Akerpolder aan de westzijde en de hoger gelegen Middelveldsche gecombineerde polder aan de 

oostzijde. Op de scheiding tussen de twee polders lag de Osdorperweg, de verbinding tussen 

Osdorp en Sloten. Omdat Osdorp, net als de andere tuinsteden, slechts opgehoogd zou worden 

tot polderpeil en niet tot boezempeil bleef dit hoogteverschil na ophoging bestaan en zou het een 

tweedeling betekenen in de wijk.

Van Eesteren was hierop tegen en benadrukte het ontwerp van de wijk als één geheel, met een 

duidelijk stedelijk karakter.104 Osdorp II – de lager gelegen Middelveldsche Akerpolder – behoorde 

in stedenbouwkundig opzicht bij Amsterdam en dat maakte dat de kwestie niet vanuit een prakti-

sche of economische overweging moest worden bezien, maar op een stedenbouwkundige manier, 

dus in een groter verband, was zijn mening. Bij eerdere stadsuitbreidingen had men zich tenslotte 

ook niets aangetrokken van de bestaande topografie.105

Omdat voor het ophogen tot hetzelfde niveau als het hoger gelegen deel veel extra zand nodig 

was, hetgeen hoge kosten met zich meebracht werd in 1955 besloten het peilverschil te handha-

ven. De gronden gelegen ten oosten van de Osdorperweg zouden opgehoogd worden tot 0,80 me-

104. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 260/SO349A Werkcommissie Osdorp, notulen van de 1e bespreking op 3 november 
1953. 

105. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 260/SO349A Werkcommissie Osdorp, notulen van de 2e bespreking op 10 november 
1953.

44. Dienst Publieke Werken, Plan Osdorp, schema voor bebouwing, 12 maart 1953
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45. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, voorontwerp uitbreidingsplan Tuinstad Osdorp, Delen A, 
B en C
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ter - N.A.P. en ten westen van die weg tot 3 meter N.A.P. Het peilverschil bleef hierdoor ruim twee 

meter.106 Een geleidelijke, terrasvormige overgang moest dit verschil acceptabel maken.107 

Om de onteigening van de gronden in gang te kunnen zetten werd ook voor deze wijk op basis 

van het Algemeen Uitbreidingsplan eerst een schemaplan opgesteld en vastgesteld (afb. 44).108 

Twee hoofdverkeerswegen zijn bepalend voor de structuur van het wegenstelsel in de tuinstad. 

Dit zjn de oost-west geprojecteerde hoofdverbindingsweg die loopt vanaf het Surinameplein, via 

Overtoomse Veld en Slotervaart door Osdorp (de Cornelis Lelylaan) en haaks hierop een gedeelte 

van de meest westelijke ringweg om Amsterdam. De Osdorperweg, die de waterscheiding vormde 

tussen de beide poldergebieden werd in het plan gehandhaafd. In het noordelijk deel kreeg deze 

oude weg de functie van voet- en rijwielpad en werd op ongeveer 60 meter ten oosten hiervan 

een nieuwe weg geprojecteerd. In het zuidelijk deel werd de oude weg gehandhaafd als rijweg. 

Op een lager schaalniveau bestond het verkeersnetwerk uit wijkwegen voor de opneming van 

het rijverkeer in de wijk en de verbindingen met de directe omgeving van de tuinstad. Weer een 

schaalniveau lager waren er de woonstraten, die smaller en eenvoudiger van opzet, niet geschikt 

waren voor doorgaand verkeer, ter bevordering van de rust en verkeersveiligheid in de woonbuur-

ten. Tenslotte werden nog enkele wandelpaden opgenomen, vooral voor recreatieve doeleinden. 

Het wijkcentrum grensde aan de Sloterplas, wat bijzondere architectonische mogelijkheden zou 

scheppen; van de recreatieve en culturele voorzieningen zouden ook bewoners van andere Tuinste-

den kunnen profiteren.109

Het Schemaplan geeft de verdeling van de buurten naar bouwhoogte aan. De woningen, naar 

schatting 11.150, zouden gedeeltelijk in laagbouw, gedeeltelijk in vier-etagebouw en gedeeltelijk 

in hoge bouw (meer dan vier woonlagen), worden uitgevoerd.110 De verschillende bouwwijzen 

zouden net als in eerdere tuinsteden in grote complexen van ofwel laagbouw, ofwel hoogbouw 

worden samengevoegd. 

Het plangebied valt in twee delen uiteen. Het oostelijk deel beslaat de delen A, B en C en het wes-

telijk deel de delen D, E en F.  Deze werden in volgende fases verder uitgewerkt. Het voorontwerp 

voor de delen A, B en C (afb. 45) werd in april 1957 ter vaststelling aangeboden bij de Gemeente-

raad, het voorontwerp voor de delen D, E en F (afb. 46) in oktober 1958.

Voorontwerp uitbreidingsplan-Tuinstad-Osdorp (delen A, B en C)111:
De wegen zijn te verdelen in verschillende schaalniveaus. Op het hoogste schaalniveau zijn dit de 

twee snelverkeerswegen, die kruisingsvrij zijn ontworpen en verbinden Osdorp met de andere 

stadsdelen en de rijksniveau. Op het volgende niveau is er een net van verkeersstraten binnen het 

plan, bestemd voor de opneming van het verkeer in de wijk en de verbinding met de omringende 

wijken. Hiertoe behoren de straat die via de westoever van de Sloterplas, aansluit op Slotermeer, 

106. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 167 Osdorp. Toelichting bij het voorontwerp van het uitbreidingsplan-Osdorp.
107. Gemeenteblad 1955, afd. 1, no. 138, raadsbesluit 4 februari 1955, ‘Ophoging uitbreidingsgebieden Osdorp (West)’.
108. Gemeenteblad 1953, afd. 1, no. 449, voordracht van 20 mei 1953, ‘Voorontwerp uitbreidingsplan-Tuinstad-Osdorp (delen A, 

B en C)’, 665.
109. Gemeenteblad 1953, afd. 1, no. 449, voordracht van 20 mei 1953, ‘Voorontwerp uitbreidingsplan-Tuinstad-Osdorp (delen A, 

B en C)’, 666.
110. Gemeenteblad 1953, afd. 1, no. 449, voordracht 20 mei 1953, ‘Voorontwerp uitbreidingsplan-Tuinstad-Osdorp (delen A, B 

en C)’, 667.
111. Gemeenteblad 1957, afd. 1, no. 418, voordracht 26 april 1957, ‘Voorontwerp uitbreidingsplan-Tuinstad-Osdorp (delen A, B 

en C)’, 665-670.
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46. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, voorontwerp uitbreidingsplan Tuinstad Osdorp, delen D, E 
en F 
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de parallelwegen van de noord-zuid gerichte snelweg, die naar Geuzenveld voeren en de straat die 

ongeveer 250 meter ten zuiden van de snelweg naar het Surninameplein door Slotervaart loopt en 

aansluit op de Pieter Calandlaan.

Dan zijn er op weer een schaalniveau lager de woonstraten. Deze zijn smaller en eenvoudiger van 

opzet en niet bestemd voor doorgaand verkeer. Als laatste zijn er de voetgangersroutes, onder 

andere met een recreatieve bestemming. 

De woningen zijn te onderscheiden in eengezinshuizen, etagebouw en flats tot twaalf verdiepin-

gen. In het zuidelijk deel bevinden zich de eengezinshuizen, terwijl langs de Sloterplas een aantal 

stroken in hoogbouw is ontworpen. Tevens bevindt zich hoogbouw rond het centrum.

In dit centrum is ruimte voor culturele voorzieningen en voor winkels, niet alleen bestemd voor 

Osdorp maar tevens voor de overige tuinsteden.

Verder zijn er gebouwen opgenomen met een bijzondere bestemming, waaronder scholen en 

bejaardentehuizen.

Voorontwerp uitbreidingsplan-Tuinstad-Osdorp (delen D, E en F)112

Behalve de oost-westverbinding in de delen A, B en C, die in deze delen wordt doorgetrokken, 

geldt de westelijke ringweg als hoofdverkeersweg in dit plangebied. De Osdorperweg vormt de 

waterscheiding tussen de twee poldergebieden en is in het plan gehandhaafd. Op een afstand van 

ongeveer 60 meter is een nieuwe weg geprojecteerd. De oude Osdorperweg krijgt deels het karak-

ter van voet- en fietspad.

Voor de overige schaalniveaus geldt hetzelfde als voor de delen A, B en C.

Qua woonbebouwing is er onderscheid gemaakt tussen eengezinshuizen (in de delen E en F), 

woonhuizen van twee verdiepingen (bejaardenwoningen, winkels met bovenwoningen en ate-

lierwoningen), etagebouw van drie verdiepingen (in deel F) en etagebouw van vier verdiepingen 

in deel E en flats van acht tot twaalf verdiepingen (verspreid). Ook in dit deel zijn gebouwen met 

bijzondere bestemming geprojecteerd, waaronder scholen, kerken, een verenigingsgebouw en 

medisch gebouw en een bejaardentehuis.

De realisatie van het AUP samenvattend, kenmerkten Maurits de Hoog, Eric van der Kooij en Ivan 

Nio de opeenvolging van de reeks wijken als een bewijs van voortschrijdend inzicht. Ze zagen 

een ontwikkeling van noord naar zuid en van oost naar west waarbij de opzet steeds opener en 

gedifferentieerder werd.113 Het deelplan voor Bos en Lommer, dat in 1935 werd gepubliceerd, is 

nog opgebouwd rond duidelijk herkenbare straten. In Slotermeer (gebouwd tussen 1951 en 1954) 

is dat niet langer het geval: daar is geprobeerd een open parklandschap te maken.114 Sommige au-

teurs beschouwen deze wijk als het hoogtepunt van de Westelijke Tuinsteden. De hovenstructuur, 

die onder andere in de Watergraafsmeer was uitgeprobeerd werd er op grote schaal toegepast, 

vooral in laagbouw; gestapelde hoogbouw markeert de hoofdwegen. De wijk is ‘organisch’ omdat 

alle voor het dagelijks leven noodzakelijke voorzieningen op korte afstand te vinden waren.115 

112. Gemeenteblad 1958, afd. 1, no. 966, voordracht 3 oktober 1958, ‘Voorontwerp uitbreidingsplan-Tuinstad-Osdorp delen D, E 
en F)’, 1551-1555.

113. E. van der Kooij, M. de Hoog, I. Nio, De culturele kwaliteiten van Amsterdam Nieuw-West, Den Haag 2007, 11.
114. V. van Rossem, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam’, in: Atlas AUP gebieden, Amsterdam 2013, 28.
115. V. van Rossem, ‘De naoorlgose wijken. Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de monumentenzorg’, in: J. Gawronski, 

F. Schmidt, M.Th. van Thoor, Monumenten Archeologie Amsterdam, Amsterdam 2002, 99.
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Geuzenveld (1958-1963) bestond voor een deel uit grotere architectonische eenheden en hier werd 

de gestapelde bouw in het centrum geplaatst.116 Was Slotermeer in de ogen van Van Eesteren te 

overdadig, de grotere schaal van Geuzenveld gaf deze wijk een soberder uitstraling. De architec-

tuur werd aan een beperkt aantal ontwerpers opgedragen, onder wie grote namen als J.H. van den 

Broek, W.M. Dudok, B. Merkelbach en W. van Tijen.117 Zij namen elke een deelplan (buurt) voor hun 

rekening. Slotervaart (1954-1960), Osdorp (1956-1962) en Overtoomse Veld (1958-1963) vertonen 

een grotere afwisseling in hoog- en laagbouw met veel haakverkavelingen.118

116. V. van Rossem, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam’, in: Atlas AUP gebieden, Amsterdam 2013, 35.
117. V. van Rossem, ‘De naoorlgose wijken. Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de monumentenzorg’, in: J. Gawronski, 

F. Schmidt, M.Th. van Thoor, Monumenten Archeologie Amsterdam, Amsterdam 2002, 100.
118. I. Nio e.a., Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 

40.

Betekenis voor de waardestelling
 – de aanpassingen van de plannen voor de Westelijke tuinsteden leidden tot experimenten 

om meer variatie in de verkaveling aan te brengen; daarbij was inspiratie opgedaan tijdens 

een studiereis naar Denemarken in 1939. De eerste resultaten werden na de oorlog zicht-

baar in Frankendaal, waar hoven werden geïntroduceerd;

 – de introductie van de wijkgedachte leidde tot een sterkere begrenzing van de buurten 

binnen de wijken, en de wijken onderling, en een grotere concentratie van voorzieningen in 

buurt- en wijkcentra;

 – het besluit het grondpeil minder op te hogen dan aanvankelijk voorzien, maakte een aan-

zienlijk snellere uitvoering van de nieuwe wijken mogelijk;

 – discussies over een lagere of hogere bebouwingsdichtheid werden beslecht in het voordeel 

van relatief lage dichtheden, wat een betere balans met de open ruimte en een zeker lande-

lijk karakter zou moeten opleveren;

 – bezuinigingen betroffen niet de dichtheden, maar de aanleg van wegen, straten en voet-

paden: besloten werd de breedte tot de bij de bestemmingen passende minimale maat te 

beperken, met het bijkomende voordeel dat er meer ruimte overbleef voor het groen – ook 

dat zou het ‘landelijke’ karakter versterken;

 – de gevolgen van de aanpassingen zijn terug te vinden in de wijken Slotermeer, Geuzenveld, 

Slotervaart, Overtoomse Veld, Westlandgracht en Osdorp.
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6 ORGANISATIE, FINANCIERING EN BELEID

Zoals gold voor elk uitbreidingsplan in deze periode was ook Van Eesterens AUP een initiatief van 

de gemeente, maar er waren meer spelers in het spel. Provinciale Staten was een rol toebedeeld bij 

het goedkeuren van gemeentelijke plannen, en wanneer die bijvoorbeeld voorzagen in annexaties 

van buurgemeenten had het Rijk een beslissende stem. Bij de invulling van het plan, het daadwer-

kelijk bouwen van woningen en voorzieningen, speelden particuliere beleggers en aannemers een 

hoofdrol; bij sociale woningbouw op grond van de Woningwet 1901 had het Rijk een grote stem. 

Het proces van stadsuitbreiding was dus vanaf het begin (de ontwikkeling van bouwprogramma’s 

en de ruimtelijke plannen) tot het eind (het opleveren van de gebouwen) ingebed in een netwerk 

van instellingen en personen. In de loop der tijd veranderde dat van samenstelling. Een belangrijk 

deel van de toekomstige bewoners van de Westelijke Tuinsteden zou uit de minder gegoede klasse 

komen. Het betrekkelijk kleine deel van het AUP dat voor 1940 werd gerealiseerd laat zien dat, 

anders dan men allicht zou vermoeden, deze groep niet uitsluitend of zelfs hoofdzakelijk bediende 

met sociale woningbouw door gesubsidieerde corporaties: particuliere bouwers namen het heft in 

handen nadat het Rijk de subsidiekraan voor woningbouw vrijwel dichtdraaide.1 Dat gebeurde in 

1925, zo’n tien jaar voor het AUP van kracht werd. Het netwerk van gemeenteambtenaren, beleg-

gers en architecten dat het leeuwendeel van de gordel 1920-1940 realiseerde werd in de gelegen-

heid gesteld dat ook voor het AUP te doen – zoals in de vorige hoofdstukken bleek botsten hun 

opvattingen met de basisprincipes die Van Eesteren in de nieuwe wijken wilde doorvoeren. Aan 

de dominante rol van particulieren in de woningbouw kwam tijdens de bezetting een einde. Het 

rijk nam de regie in handen. (afb. 1) De uitvoering kwam in handen van een fijnmazig netwerk van 

overheidsinstanties en corporaties die daaraan met handen en voeten gebonden waren. Samen 

waren ze verantwoordelijk voor de naoorlogse woningarchitectuur van de Westelijke Tuinsteden.

Rolverdeling 

Het Rijk
Een van Van Eesterens bevindingen bij zijn vooroorlogse studiereis naar Denemarken was dat de 

kwaliteit die hij daar aantrof met particuliere bouwers nooit te bereiken zou zijn. In de jaren veer-

tig kreeg hij waar hij op hoopte: het Rijk marginaliseerde de particuliere bouw – en dat ‘moet voor 

de afdeling Stadsontwikkeling een waar feest zijn geweest’, stellen de auteurs van het Jaarboek 

Cuypersgenootschap 2001.2 De wissels werden al tijdens de bezetting omgezet toen werd begonnen 

met de voorbereiding van de wederopbouw. Daarin vormde de woningbouw een speerpunt. De 

omvang van de bouwstroom maakte dat het effect ervan zich in de hele economie liet gelden – 

dat was voor het Rijk een belangrijk motief om zoveel mogelijk invloed naar zich toe trekken. Dat 

na de bevrijding ongekend grote aantallen woningen nodig waren stond vast. Er was vooral een 

groot tekort aan goedkope woningen voor minder gegoeden – de bouw daarvan was tijdens de 

Depressie van de jaren dertig in het slop geraakt; de meeste van de indrukwekkende hoeveelheid 

woningen die toen tot stand kwamen waren door particuliere beleggers gerealiseerde midden-

1. R.F. Smid: Stadsuitbreiding en volkswoningbouw in private handen - Amsterdam 1877-1940, Amsterdam 2018.
2. V. van Rossem, J. Schilt, J. Smit (red.), Jaarboek Cuypersgenootschap 2001. De organische woonwijk in open bebouwing, 

Rotterdam 2002, 5; E. Agricola, ‘Inleiding’, in: J. van der Werf, M. Roosebeek, Atlas AUP gebieden, Amsterdam 2013, 27.
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standswoningen. Tijdens de oorlog werd bovendien een aanzienlijk aantal woningen verwoest. In 

1946 voerde het Rijk een reorganisatie door, waarbij de Dienst der Volkshuisvesting, die in 1936 

bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken was ondergebracht, werd overgeheveld naar dat van 

het Ministerie van Openbare Werken, wat in 1947 tot uiting werd gebracht in een nieuwe naam: 

Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting.3 Directeur-Generaal van het nieuwe ministerie 

werd Z.Y. van der Meer; J.A. Ringers, tijdens de bezetting Regeringscommissaris voor de Wederop-

bouw, werd de eerste Minister. De Centrale Directie voor de Volkshuisvesting, opgericht in 1946, 

vormde het centrale punt in een netwerk van provinciale directies. Bij het onderzoek naar woning-

3. T. Siraa, Een miljoen nieuwe woningen. De rol van de rijksoverheid bij wederopbouw, volkshuisvesting, bouwnijverheid en 
ruimtelijke ordening (1940-1963), den Haag 1989, 61-62.

1. Kaart met verdeling particuliere bouw en woningwetbouw of gemeentebouw in de wijken Slotermeer, Geuzen-
veld en Slotervaart, ongedateerd
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differentiatie, beperking van het aantal woningtypen en nieuwe, arbeidsbesparende bouwmetho-

den speelden ambtenaren van deze diensten een hoofdrol. Hun belangrijkste taak was het toetsen 

van woningbouwplannen.4 ‘Elk afzonderlijk bouwplan’, meldde J.J. van de Velde, chroniqueur van 

de Amsterdamse stadsontwikkeling, ‘moest aan de controle van de regering onderworpen worden. 

Eerst na verkregen goedkeuring van het plan kan tot aanbesteding overgegaan worden. Daarna 

moesten de aanneemsommen, waarvoor ingeschreven was, aan de regering voorgelegd worden’.5

Om verspilling van de schaarse middelen – geld, mankracht, materialen – te voorkomen werd de 

bouwstroom in contigenten opgedeeld. Die werden per provincie verdeeld, maar voor Amsterdam, 

Rotterdam en Den Haag werden afzonderlijke contigenten vastgesteld. Het Rijk trok de woning-

bouw naar zich toe en integreerde die in het economisch herstelbeleid. Daarin lag de prioriteit niet 

bij de woningbouw. Belangrijker was het herstel van de economie: van bedrijfsgebouwen, haven- 

en industriegebieden, en de infrastructuur. Het Rijk was bijzonder terughoudend met de toeken-

ning van contigenten en stond Amsterdam in 1946 niet toe meer dan 500 woningen te bouwen. 

Een jaar later werd dat opgeschroefd tot 1080, maar het contigent van 1948 ging niet verder dan 

600.6 Toch kwam de woningbouw vanaf dat jaar langzaam maar zeker van de grond.

Wie woningen wilde bouwen moest daartoe een aanvraag indienen, die werd getoetst aan een 

zogenaamd urgentieprogramma. Lang niet alle plannen werd gehonoreerd; voor 1946 ging Ringers 

uit van een bovengrens van 30.000 woningen in heel Nederland, waarvan er 5300 aan Bos en 

Lommer werden toebedeeld.7 Behalve de aantallen woningen werd ook de uitvoering aan banden 

gelegd. De overheid hield toezicht op de kosten en stimuleerde op de massabouw toegespitste 

werkwijzen. Die leidden tot standaardisatie van plattegronden en bouwmaterialen en de introduc-

tie van industriële bouwmethoden, waaronder systeembouw.8 Al tijdens de bezetting had Ringers 

aangedrongen op het ontwikkelen van dergelijke methoden; daartoe was toen de Stichting Ratio-

bouw opgericht – de continuïteit tussen de oorlogsjaren en de wederopbouwperiode is opmerke-

lijk. Het werk van gemeentelijke Woningdiensten uitgezonderd weerhield de overheid zich van 

het zelf maken van plannen. Dat liet ze over aan de corporaties en hun architecten. Om die een 

indruk te geven van de zaken waarmee ze rekening moesten houden om een plan zonder al te veel 

problemen goedgekeurd te krijgen publiceerde de Centrale Directie vanaf 1946 de zogenaamde 

Wenken en Voorschriften. In 1946 verschenen de Voorlopige Wenken voor het ontwerp van eenge-

zinshuizen. Ze gingen in op de oriëntatie, de vormgeving, de grootte, de indeling, de constructie 

en de afwerking ervan. Een normaal gezin van twee ouders en twee tot vier kinderen moest 

genoegen nemen met een woninginhoud van tussen de 225 en 290 kubieke meter; grote gezinnen 

hadden recht op een woninginhoud tussen de 290 en 350 kubieke beter, en zeer grote gezinnen op 

een inhoud tussen de 360 en 410 kubieke meter. Al moesten de architecten zich neerleggen bij de 

bepalingen van de Voorschriften en Wenken, ze deden dat niet zonder meer en vroegen voortdurend 

aandacht voor hun eigen inzichten, die deels voortvloeiden uit studies in de jaren dertig en tijdens 

4. N. de Vreeze, Woningbouw, inspiratie & ambities. Kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw in Nederland, 
Almere 1993, 252.

5. J.J. van der Velde, Stadsontwikkling van Amsterdam 1939-1967, Amsterdam 1968, 124.
6. J.J. van der Velde, Stadsontwikkeling van Amsterdam 1939-1967, Amsterdam 1968, 124.
7. M. Steenhuis (red.), De nieuwe grachtengordel. De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Bussum 

2017, 155.
8. H. Hellinga, ‘De woning als massaprodukt’, in: K. Bosma, C. Wagenaar (red.), Een geruisloze doorbraak. De geschiedenis 

van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van Nederland, Rotterdam 1993, 243-244.
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de bezetting, toen onder anderen Van Tijen, Van den Broek en Merkelbach zich met de normering 

van de woningbouw bezig hadden gehouden. In 1947 presenteerden ze hun bevindingen aan de 

Minister, die het Architectenprogramma voor Woningbouw echter terzijde schoof. In de volgende 

jaren werden voortdurend nieuwe versies van de Wenken uitgebracht; ze zijn op te vatten als het 

ambtelijke raamwerk waaraan alle woningbouw moest voldoen. Er kwam pas meer ruimte – let-

terlijk – na de verruiming van de normen in de Voorschriften en Wenken in 1965.

De Gemeente
Ook de Gemeente bereidde zich al tijdens de bezetting voor op de naoorlogse opgaven. Op 

aandrang van het Regeringscommissariaat voor de Wederopbouw werd aan plannen gewerkt 

die onmiddellijk tot uitvoering konden komen zodra de in 1942 afgekondigde bouwstop werd 

opgeheven. De stad gaf gehoor aan deze opdracht door een gemeentelijk urgentieprogramma op 

te stellen. Dat gebeurde in 1944. Dat het Rijk een einde zou maken aan de dominante rol van parti-

culiere beleggers werd niet voorzien: voor dit urgentieprogramma ontwierpen toen 23 particuliere 

bouwers, verenigd in een bouwbureau, ongeveer 1700 woningen voor Bos en Lommer. In overeen-

stemming met Ringers’ wens om alles wat een snelle uitvoering zou verhinderen uit de weg te 

ruimen bereidde Amsterdam tevens een nieuwe Bouwverordening voor. In de jaren dertig botsten 

de wensen van Stadsontwikkeling herhaaldelijk op de voorkeuren van de particuliere beleggers die 

toen voor de bouw verantwoordelijk waren. Om te voorkomen dat de naoorlogse inhaalslag door 

dergelijke conflicten vertraging op zou lopen bevatte de nieuwe, in 1944 geformuleerde variant al-

lerlei aspecten die in de jaren dertig nog via welstand geregeld moesten worden. De nieuwe voor-

schriften vroegen om woningen met woonbalkons aan de ene zijde en werkbalkons aan de andere 

zijde. De doorlopende balkons uit de vooroorlogse periode behoorden definitief tot het verleden.

Na de bevrijding veranderde de verhouding ingrijpend en bleken deze plannen onuitvoerbaar. Ook 

van de uitvoering van het gemeentelijke urgentieprogramma kwam niets terecht. Niet de gemeen-

te, maar het Rijk bepaalde de omvang van de contigenten. Dat het Rijk voortaan het laatste woord 

had betekende niet dat de Gemeente buiten spel stond. Ze was bij de uitvoering van de Westelijke 

Tuinsteden met een groot aantal organisatie, instellingen en afdelingen betrokken: de Dienst Pu-

blieke Werken, met de afdeling Stadsontwikkeling als de voornaamste partij, het Grondbedrijf, de 

afdeling gereedmaken terreinen, en de Gemeentelijke Woningdienst. De Gemeente was ook betrok-

ken in overlegorganen met particulieren, waaronder de Commissie Nieuwe Stad. Woningbouw-

projecten kwamen in nauwe samenwerking met de gemeente tot stand. Die had invloed op de 

architectenkeuze, de planontwikkeling, de aanbesteding, en hield ook toezicht op de uitvoering. 

Alle woningbouw werd onderworpen aan van gemeentewege goedgekeurde bestekken. De nauwe 

relatie die in de Woningwet 1901 tussen volkshuisvesting en stedenbouw werd gelegd werd nog 

verstevigd door woningbouwplannen aan de gemeenteraad te presenteren als onderdeel van de 

deelplannen. Daarbij werd precies aangegeven waaruit het plan bestond (woningtypen, wonin-

gindeling, beoogde bouwwijze). Keurde de gemeente een plan goed, dan financierde de gemeente 

het voor de uitvoering nodige bedrag voor.9  Dat gebeurde door de aan de aanvrager – bij sociale 

woningbouw steevast een woningbouwcorporatie – een geldlening te verstrekken. De corporaties 

9. Zie hiervoor bijvoorbeeld de voordrachten in het Gemeenteblad.
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moesten toestaan dat de gemeente de huurprijzen vaststelde. Om gemeenten in staat te stellen 

deze rol te vervullen stelde het Rijk vaste bijdragen beschikbaar.

Publieke Werken
Bij alle aangelegenheden die de stadsontwikkeling betroffen nam Publieke Werken een centrale 

plaats in. De dienst overkoepelde tal van afdelingen en diensten die elk verantwoordelijk waren 

voor onderdelen van de planvorming, de voorbereiding, de uitvoering en het toezicht daarop. (afb. 

2)

Toen aan het AUP werd begonnen zwaaide ir. W.A. de Graaf de scepter over Publieke Werken; in 

1946 werd hij opgevolgd door ir. J.E. van Heemskerck van Beest, die in 1951 plaatsmaakte voor ir. 

J.W. Clerx. Deze werd in 1955 opgevolgd door ir. A. van Walraven.

2. Organisatiemodel Publieke Werken 
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De dienst Publiek Werken bestond uit een reeks afdelingen, waarvan in dit kader de belangrijkste 

waren:

• Afdeling Stadsontwikkeling

De oprichting van deze afdeling kwam uitgebreid aan bod in hoofdstuk 4.  De Afdeling Stadsont-

wikkeling was verantwoordelijk voor het onderzoek en de daarop gebaseerde ruimtelijke plannen: 

het AUP, de deelplannen en de wederopbouwplannen werden hier voorbereid. Hoofdrolspelers bij 

de realisatie van de Westelijke Tuinsteden waren L.S.P. Scheffer, C. van Eesteren, Th.K. van Lohui-

zen en J.H. Mulder. (afb. 3-11)

• Het Grondbedrijf 

Het Grondbedrijf was in 1923 opgericht (met terugwerkende kracht per 1 januari 1921) als afde-

ling binnen de dienst Publieke Werken en voerde de gemeentelijke grondpolitiek uit. Die werd 

vastgesteld door de gemeenteraad.10 Huur- en pachtzaken, controle van de plannen, het vaststel-

len van de grondprijzen, alles wat met erfpacht te maken had en ook het karteren en landmeten 

behoorde tot de taken van deze afdeling. Van bijzonder belang was de voorbereiding van onteige-

ningen. Het was van groot belang dat de gemeente zo vroeg mogelijk het eigendom verkreeg van 

de terreinen die voor de stadsuitbreiding bestemd waren. Voor zover de gemeente die niet al in 

eigendom had was onteigening noodzakelijk. Dat gebeurde op basis van onteigeningsplannen die 

pas rechtsgeldig werden als het Rijk ermee instemde. Dat kon alleen als het deel uitmaakte van 

een al goedgekeurd uitbreidingsplan.11 Dat was bij het AUP het geval, maar deze goedkeuring be-

10. J.J. van der Velde, Stadsontwikkling van Amsterdam 1939-1967, Amsterdam 1968, 83.
11. J.J. van der Velde, Stadsontwikkling van Amsterdam 1939-1967, Amsterdam 1968, 84.

3. J.H. Mulder en C. van Eesteren, afdeling Stadsontwikkeling, oktober 1956
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11. Afdeling Stadsontwikkeling, tekenkamer, 1956
10. Afdeling Stadsontwikkeling, D.L.H. Slebos 

(links) en H.G. Ouwerkerk (rechts), 1956 

4. Afdeling verkeer van de afdeling Stadsontwik-
keling, 1956

5  Afdeling Stadsontwikkeling, maquettemake-
rij, 1956

6. Afdeling Stadsontwikkeling, survey, 1956 7. Werkcommissie, 1956

8. Afdeling Stadsontwikkeling, tekenkamer, 1956 9. Afdeling Stadsontwikkeling, tekenkamer, 1956
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trof alleen het plan in hoofdlijnen. Deelplannen werden afzonderlijk vastgesteld en officieel moest 

de goedkeuring van onteigeningsplannen daarop wachten. Om tijd te besparen werd hiervan 

afgeweken en werd het AUP aangewezen als de basis voor onteigeningen; de gemeenteraad werd 

gevraagd genoegen te nemen met voorontwerpen van de deelplannen. Voordeel was ‘dat in over-

leg met architecten die de bouw moesten voorbereiden, detailwijzigingen in het plan aangebracht 

konden worden, vóórdat dit definitief zou worden vastgesteld.12 

Aanvankelijk behoorde het gereedmaken van ruwe grond tot bouwterrein tot de taken van het 

Grondbedrijf, maar in 1947 werd hiervoor een aparte afdeling ingesteld: de afdeling Gereedmaken 

Terreinen.

• Afdeling Gereedmaken Terreinen

Wanneer een uitbreidingsplan was vastgesteld en de terreinen beschikbaar waren om met de 

uitvoering te beginnen was het eerst nodig ze bouwrijp te maken. Dat was de taak van een aparte 

afdeling, die zich onder andere met het opspuiten van grond bezighield om bouwterreinen op het 

gewenste peil te brengen. Bij de Westelijke Tuinsteden beperkte men de ophoging tot iets boven 

het polderpeil; de aanvankelijke opzet om het stadspeil (boezempeil) aan te houden werd opgege-

ven. In plaats van een pakket van vier meter kon worden volstaan met twee meter. Dat bespaarde 

zand, tijd en geld. Het gewicht van het zandpakket perste de slappe veen- en kleilagen eronder in-

een. Dat proces verloopt eerst snel, daarna steeds langzamer.13 Pas na het inklinken van de grond 

kon met de bouw worden begonnen. Het was dus zaak ruim op tijd met het opspuiten te begin-

nen. Ook de aanleg van wegen en rioleringen, en van sport- en speelterreinen was een taak van de 

Afdeling Gereedmaken Terreinen, terwijl de locaties voor de aanleg van parken en groen daarvoor 

geschikt moest worden gemaakt.

De Gemeentelijke Woningdienst
De belangrijkste tegenspeler van Publieke Werken was de Gemeentelijke Woningdienst. Deze was 

in 1915 in het leven geroepen op initiatief van A. Keppler die daarbij werd gesteund door de wet-

houders Wibaut en De Miranda en zelf de eerste directeur van de dienst werd. Tot de belangrijkste 

taken van deze gemeentelijke dienst behoorden de voorbereiding en uitvoering van de bouw van 

gemeentewoningen, het exploiteren en onderhouden van gemeentewoningen; de voorbereiding 

van het bouwen en het houden van toezicht op de bouw en exploitatie van woningen door wo-

ningbouwcorporaties; bemoeiingen met particuliere bouw wanneer hiervoor van overheidswege 

premies of bijdragen werden verstrekt.14

Volgens Frans van Gool, die een aantal jaren als architect in dienst was van de Gemeentelijk 

Woningdienst, bestond het belangrijkste werk uit de controle van het de woningprojecten van 

de corporaties. De dienst was het kanaal waar langs de overheid haar doelstellingen voor de 

woningbouw realiseerde.15 ‘De bouwvergaderingen vonden plaats op het kantoor van de Woning-

dienst. Daarbij werd niet zozeer de financiële kant van de zaak doorgenomen of de voortgang op 

de bouwplaats, maar werd sterk, tot op de plaats van de gootsteen, gestuurd op het ontwerp. De 

ambtenaren die bij de bouwvergaderingen waren, moesten op hun beurt om de zoveel tijd zelf 

12. J.J. van der Velde, Stadsontwikkling van Amsterdam 1939-1967, Amsterdam 1968, 124.
13. J.J. van der Velde, Stadsontwikkling van Amsterdam 1939-1967, Amsterdam 1968, 86.
14. J.J. van der Velde, Stadsontwikkeling van Amsterdam 1939-1967, Amsterdam 1968, 100.
15. B. Colenbrander, Frans van Gool. Leven en werk, Rotterdam 2005, 34.
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naar het ministerie in Den Haag om de tekeningen te verdedigen en goedgekeurd te krijgen. (...) 

Daarbij werd getoetst op de wenken en voorschriften.’16 Van Gool maakte ook wel ontwerpen voor 

woningbouwverenigingen, maar zijn belangrijkste werk bestond uit het ontwerpen en begeleiden 

van de eigen gemeentelijke projecten, waar de gemeente ook zelf de directie over voerde. Voor die 

woningen gold overigens geen principieel verschil met de projecten van de corporaties, ze hadden 

geen voorbeeldfunctie, hadden een vergelijkbaar programma en de projecten werden pragmatisch 

verdeeld over de verschillende partijen.17 

Wat naar voren komt uit de correspondentie tussen de twee diensten is dat Stadsontwikkeling 

de Gemeentelijke Woningdienst eerder als een tegenspeler dan als een steun in de rug ervoer. 

Regelmatig ontstonden meningsverschillen over de bebouwing. Omdat die een stempel op elk 

stedenbouwkundig plan drukte bepaalde Stadsontwikkeling in beginsel het type en de aantallen. 

Om te voorkomen dat de Woningdienst te veel ruimte kreeg voor aanpassingen probeerde Stads-

ontwikkeling soms om zo lang mogelijk te wachten met het openbaren van deelplannen. Dat was 

bijvoorbeeld bij het plan voor Geuzenveld het geval.18

Dienst Bouw- en Woningtoezicht
Alles wat gebouwd wordt moet aan regels voldoen. De ambtelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht 

is verantwoordelijk voor de controle op de naleving ervan. Deze dienst werd in 1901 ingesteld 

en kwam onder leiding te staan van ir. J.C.W. Tellegen. Het belangrijkste toetsingscriterium bij de 

planbeoordeling vormde de bouwverordening (die verschillende malen werd aangepast); waarop 

hieronder nader wordt ingegaan. Bij de sociale woningbouw zijn daarnaast de bepalingen van de 

Woningwet van belang. Behalve op het toezicht van de bouw, voerde Bouw- en Woningtoezicht de 

controle van de sloop van gebouwen, het hygiënisch woningtoezicht en het toezicht op recla-

me-uitingen op gevels, daken en schuttingen.

Vanaf 1902 vervaardigde de dienst gedetailleerde kaarten van Amsterdam; een taak die geregeld 

was in de Woningwet.

De Commissie Nieuwe Stad
Het maken van een stad veronderstelt het samenspel van vele spelers. Om een geordend verloop 

te waarborgen werd de beoordeling van plannen in de uitbreidingsgebieden van de stad sinds 

1933 gedaan door de Commissie voor de Nieuwe Stad. Taak van deze commissie was de bouwpro-

jecten te toetsen aan welstandseisen en de gemeente hierover te adviseren. In de commissie zaten 

de directeuren van Publieke Werken, de Gemeentelijke Woningdienst en Bouw- en Woningtoezicht. 

Voorts het hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling en de stadsarchitect. Dit was tot 1946 A.R. 

Hulshoff en vanaf 1958 B. Merkelbach. Verder waren nog het Grondbedrijf, de bouwbedrijven en 

de woningcorporaties vertegenwoordigd. Tot slot waren er nog drie particuliere architecten die 

zitting namen in de commissie en die de beoordeling van de plannen voorbereidde.19 Ook na de 

machtsgreep van de overheid aan het eind van de bezetting bleef de Commissie in functie. 

16. B. Colenbrander, Frans van Gool. Leven en werk, Rotterdam 2005, 34.
17. B. Colenbrander, Frans van Gool. Leven en werk, Rotterdam 2005, 35.
18. J. Schilt, ‘Geuzenveld. Grote Ensembles, grote namen’, in: M. Steenhuis (red.), De nieuwe grachtengordel. De realisatie van 

het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Bussum 2017, 206.
19. H. Hellinga, ‘De strijd om de westelijke stadsuitbreiding’, in: De schoonheid van Amsterdam, 111 jaar welstandsadvisering 

(deel 2: 1940-1978), Amsterdam 2010.
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De Woningbouwcorporaties
In de naoorlogse woningbouw speelden de woningbouwcorporaties een hoofdrol. Formeel waren 

dit particuliere instanties, maar hun bewegingsvrijheid werd volledig bepaald door regelgeving 

vanwege de overheid en in de praktijk lijken ze vaak als verlengstuk daarvan te hebben geope-

reerd. In theorie fungeerden ze als opdrachtgever, maar in de praktijk kwamen ze vaak pas in actie 

nadat de woningen al waren opgeleverd en beperkten hun werkzaamheden zich tot de exploita-

tie.20 Toch waren het de corporaties die opdrachten aan architecten verstrekten. Om een zekere 

eenheid in de uitvoering te bevorderen werden de deelplannen van nieuw te bouwen wijken 

vaak aan een corporatie gegund. Hiervan werden zowel architectonische als stedenbouwkundige 

voordelen verwacht. Architecten kregen de taak een deelplan (in de praktijk vielen deelplannen en 

buurten samen) als een geheel te ontwerpen; in overleg met Stadsontwikkeling moest dat leiden 

tot een ruimtelijk en architectonisch samenhangend stadsbeeld. Bij de keuze van de woningtypen 

had de Woningdienst de facto vaak het laatste woord. Zo werden in Geuzenveld 4490 van de in 

totaal 5000 woningen door corporaties gerealiseerd, en slechts 510 door particuliere beleggers. De 

verdeling was als volgt: 

 – Onze Woning – architect Bijvoet – de noordwestelijke buurt (750 woningen);

 – Het Oosten – architectenbureau Merkelbach & Elling – de noordoostelijke buurt (700 woningen);

 – Patrimonium – architectenbureau Van den Broek & Bakema – de oostelijke buurt (550 woningen) 

 – Eigen Haard – architect Wegener Sleeswijk – de zuidoostelijke buurt (600 woningen);

 – Rochdale – architectenbureau Van Tijen en Maaskant – de zuidwestelijke buurt (800 woningen);

 – Algemene Woningbouwvereniging – architect Dudok – de westelijke buurt (1000 woningen).

Bos en Lommer: de overheid neemt het heft in handen

Zoals hierboven bleek nam Amsterdam in 1944 het initiatief voor een gemeentelijk Urgentiepo-

gramma en liet men particulieren plannen uitwerken voor 1700 woningen in Bos en Lommer. 

Achttien van deze plannen waren ‘in beginsel’ al goedgekeurd door de Commissie voor de Nieuwe 

Stad. De gemiddelde inhoud van de woningen bedroeg 248 kubieke meter. De woningen zouden 

volgens de plannen geheel als bergruimten ingedeelde onderhuizen krijgen.21 

Na de bevrijding werd al snel duidelijk dat het Rijk uit was op bezuinigingen. Op 2 december 1948 

uitte de directeur van Publieke Werken, J.E. van Heemskerck van Beest zijn zorgen aan de directeur 

van de Gemeentelijke Woningdienst, J.L. Flipse. Door de bezuinigingsmaatregel van het Rijk de 

woninginhoud terug te schroeven, vreesde Van Heemskerck dat de woonkwaliteit omlaag gedrukt 

zou worden beneden het acceptabele. Dit zou noodlottige gevolgen hebben voor de in principe al 

goedgekeurde bouwplannen.22 Op 20 juni 1949 maakte de minister van Wederopbouw en Volks-

huisvesting bekend dat bij de bepaling van de rijksbijdrage in de exploitatie, de bergruimte bij 

etagebouw voor ten hoogste 7% van de woninginhoud zou meetellen en niet meer zoals voorheen 

20. M. Blauw, De stad is nooit af. Ontstaan en ontwikkeling van het stadsdeel Slotervaart van Algemeen Uitbreidingsplan tot 
stedelijke vernieuwing, Hilversum 2005, 23.

21. SAA, 5213 archief Publieke Werken, inv.no. 21420. Brief van de directeur van de Woningdienst, J.L. Flipse, de directeur 
van Publieke Werken, J.W. Clerx en de directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, J.C. van Teylingen aan de 
wethouder voor de Volkshuisvesting, 26 september 1949.

22. SAA, 5213 archief Publieke Werken, inv.no. 21418. Brief van de directeur Publieke Werken, J.E. van Heemskerck van Beest 
aan de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, J.L. Flipse, 2 december 1948.
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de volledige onderbouw. Kennelijk wilde het Rijk op dit onderdeel kosten besparen. De Woning-

dienst en de dienst van Publieke Werken probeerden vervolgens een oplossing te vinden waarbij 

de onderbouw grotendeels gespaard werd. De voorkeur van de Woningdienst was een onderhuis 

op maaiveldniveau onder het gehele perceel, waarvan ongeveer twee derde als slaapvertrekken 

en een derde als bergruimte werd ingericht. Publieke Werken verwierp deze variant en stelde een 

onderhuis voor onder een gedeelte van het perceel, ongeveer een meter beneden straatpeil, ter 

grootte van ongeveer 7% van de woninginhoud en geheel bestemd voor bergruimte; onbenutte 

funderingsruimte naast het onderhuis zou in gunstiger tijden bij de bestaande bergruimte ge-

trokken kunnen worden en als zodanig benut.23 Ondertussen dienden zich nieuwe bezuinigingen 

aan. Het bouwprogramma van 1950 maximeerde de gemiddelde woninginhoud voor Amsterdam 

op 240 kubieke meter, waarbij nog rekening moest worden gehouden met 20% duplexwoningen. 

Dit had tot gevolg, dat er kleinere woningen moesten worden gebouwd. De Centrale Directie van 

de Volkshuisvesting had een uitgesproken voorkeur voor de bouw van kleine woningen boven 

duplexbouw. Dit kwam voor Amsterdam neer op een gemiddelde woninginhoud van 200 kuub.24 

Met deze beperkingen geconfronteerd concludeerde de Gemeente dat het weinig zin had de in 

beginsel goedgekeurde plannen te handhaven. Duidelijk werd bovendien dat de nieuwe regelge-

ving particuliere beleggers uit de markt drukten. Van de premieregeling die het Rijk instelde om 

dit te voorkomen verwachtte men in Amsterdam niet veel. De ambtelijke diensten stelden daarom 

voor om de woningbouwcorporaties nieuwe plannen te laten ontwerpen met een gemiddelde 

inhoud van 200 kuub. De voor particulieren gereserveerde terreinen werden onteigend. Doordat 

er kleinere woningen gerealiseerd zouden worden dan aanvankelijk gepland, konden nu in totaal 

1900 woningen worden gebouwd.25

De invloed van het Rijk leidde aldus tot andere woningtypen. Dat ging niet zonder slag en stoot 

en resulteerde in het stapsgewijs uitkleden van de ‘in beginsel’ al goedgekeurde plannen. Een 

voorstel van de gemeente om de kleine woningen zonder slaapkamers in het onderhuis te realise-

ren, accepteerde de minister niet. Hij drong aan op woningen met slaapkamers in de onderbouw 

zodat de begane grond woningen een grotere huisvestingscapaciteit zouden krijgen – de variant 

die de voorkeur genoot van de Woningdienst. ‘Niet alleen dat op die wijze het grotere gezin op 

de aangewezen plaats komt, n.l. beganegronds, maar ook de differentiatie in de wijk is er ten 

zeerste mee gebaat.’26 De gemeente moest zich echter voegen naar de wensen van het Rijk. Alle 

1800 woningen in het gebied tussen de Wiltzanghlaan en de Leeuwendalersweg - met onder meer 

woningen van Th.J. Lammers aan de Akbarstraat, de Wiltzanghlaan en omgeving, en van Gulden 

23. SAA, 5213 archief Publieke Werken, inv.no. 21420. Brief van de directeur van de Woningdienst, J.L. Flipse, de directeur 
van Publieke Werken, J.W. Clerx en de directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, J.C. van Teylingen aan de 
wethouder voor de Volkshuisvesting, 26 september 1949.

24. SAA, 5213 archief Publieke Werken, inv.no. 21420. Brief van de directeur van de Woningdienst, J.L. Flipse, de directeur 
van Publieke Werken, J.W. Clerx en de directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, J.C. van Teylingen aan de 
wethouder voor de Volkshuisvesting, 26 september 1949.

25. SAA, 5213 archief Publieke Werken, inv.no. 21420. Brief van de directeur van de Woningdienst, J.L. Flipse, de directeur 
van Publieke Werken, J.W. Clerx en de directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, J.C. van Teylingen aan de 
wethouder voor de Volkshuisvesting, 26 september 1949.

26. SAA, 5213 archief Publieke Werken, inv.no. 21420. Brief van de Directeur-Generaal, Z.IJ. van der Meer, Ministerie van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting, Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting aan de directeur van 
de Woningdienst, 2 januari 1950.
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en Blomhert aan de Sinjeur Semeijnstraat en de De Schaapherderstraat - werden gerealiseerd door 

woningbouwverenigingen en zijn voorzien van slaapkamers in het onderhuis.27 (afb. 12-15)

Bos en Lommer illustreert de gevolgen van de nieuwe, door het Rijk vormgegeven woningbouw-

politiek: de rol van particuliere beleggers was uitgespeeld, en op de uitvoering van de woningen 

werd fors bezuinigd. Daarmee werd een trend gezet: portieketagewoningen werden de norm in 

de Westelijke Tuinsteden. Meestal telden ze vier woonlagen met in het onderhuis de bergingen en 

twee extra slaapkamers aan de tuinzijde, die bij de woningen op de begane grond horen en via 

een binnentrap bereikbaar zijn. De bepalingen van de vernieuwde bouwvoorschriften van 1944 

bleven van kracht. Mulder vond de woon- en werkbalkons die deze verplicht stelden een grote 

verbetering. Het woonbalkon moest groot genoeg zijn om er een tafel en een paar stoelen neer 

te zetten, het werkbalkon hoorde bij de keuken. Beide droegen bij aan een levendig stadsbeeld 

waarin het onderscheid tussen voor- en achterzijde verdween. ‘Vergelijkt U zelf op Uw wandeling 

eens het toch ook goed verzorgde straatbeeld van Landlust zonder de balcons – behoudens een 

klein gedeelte langs de Willem de Zwijgerlaan, waar in de dertiger jaren de eerste poging werd 

gewaagd om strokenbouw toe te passen – met dat van Bos en Lommer, dan zult U zien hoeveel 

fleuriger het laatste deel is geworden.’ Wie nog niet overtuigd was raadde ze aan het oordeel een 

paar jaar op te schorten – dan zou er meer leven in zijn gekomen en kwam het groen beter tot 

zijn recht.28 

Supervisie

Stadsontwikkeling had een duidelijke visie over de esthetiek van het stadsbeeld in het AUP. 

Verschillende auteurs, onder wie Vincent van Rossem, onderstreepten het belang van artistieke 

overwegingen bij het ontwerp van de nieuwe stad: die speelden een minstens zo grote rol als 

27. Gemeenteblad, 1950, afd. 1, no. 280-285.
28. J.H. Mulder, ‘De open bouwwijze, het nieuwe “gezicht” van onze uitbreidingen’, Werk in Uitvoering 4 (1953) 2, 27.

12. Straatzijde van woningen in Bos en Lommer 
met bergingen in het onderhuis. De Schaapher-
derstraat (nummers 50 t/m 38) gezien vanaf de 
Wiltzanghlaan

13. Tuinzijde van woningen in Bos en Lommer met 
slaapkamers in het onderhuis, vermoedelijk het 
binnenterrein van de Akbarstraat en de Schaap-
herderstraat
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de ‘vertaling’ van de wetenschappelijk onderbouwde, functionele uitgangspunten. Zelfs als de 

architectonische invulling voldeed aan de bepalingen van de bouwverordening en de welstandsei-

sen was niet gegarandeerd dat de samenvoeging ervan tot stedenbouwkundige ensembles tot 

een bevredigend resultaat zou leiden. Dit probleem werd al decennialang onderkend. Verschillen-

de oplossingen werden in de praktijk uitgeprobeerd. Zo kon de stedenbouwkundige dienst zelf 

complete gevelwanden ontwerpen en aan particuliere bouwers en hun architecten opleggen, maar 

deze methode stuitte doorgaans op veel bezwaren. Een alternatief stelsel was dat van de Baubera-

tung, zoals dat gedurende de bezetting voor de wederopbouw van de Rotterdamse binnenstad was 

georganiseerd en waarbij gedetailleerde bebouwingsschema’s werden gemaakt. Dit resulteerde in 

een ‘papieren stad’ die uit honderden tekeningen bestond.29 Een minder dirigistische benadering 

voorzag de inschakeling van een coördinerende architect of een commissie van architecten die 

individuele ontwerpers aanwijzingen gaven om hun plannen op elkaar af te stemmen. Dit stelsel 

werd aangeduid met de term supervisie. 

Ook bij de realisatie van de Westelijke Tuinsteden werd de noodzaak van esthetische afstemming 

van de afzonderlijke objecten gevoeld. Ook hier vormde de bouw van Bos en Lommer de directe 

aanleiding. Opmerkelijk is dat de particuliere bouwers zelf, verenigd in Amstels Bouwvereniging, 

het voortouw namen. Hun initiatief om in 1939 met Ben Merkelbach en Mart Stam een super-

visiestelsel op te zetten draaide echter op niets uit. Het struikelblok was de relatie tussen ste-

denbouw en architectuur, een thema dat de gemoederen nog tot ver in de jaren vijftig bezig zou 

29. N. Mens, W.G. Witteveen en Rotterdam, Rotterdam 2007, 147-148.

14. Portiek van de woningen aan de Schaapherderstraat, 
onevenzijde (Th.J. Lammers)

15. Portiek van de woningen aan de Schaapherderstraat, 
evenzijde (Gulden en Blomhert)
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houden. Merkelbach en Stam weten de onbevredigende resultaten die tot dan in Bos en Lommer 

waren bereikt aan dit probleem en verwachtten ‘nieuwe rampen, die onherstelbaar zijn’ wanneer 

geen oplossing werd gevonden.30 Zoals hierboven bleek werd tijdens de bezetting ook in Amster-

dam doorgewerkt aan de voorbereiding van de naoorlogse woningbouw – ondanks de bouwstop 

en omdat het Regeringscommissariaat voor de Wederopbouw daarop aandrong. Het Regerings-

commissariaat introduceerde een supervisiesysteem voor de herbouw van de door oorlogsgeweld 

getroffen steden. Deze vormde een referentiepunt voor alle grotere bouwprojecten, ook buiten de 

wederopbouw. Wellicht overtuigde dit de in Amstels Bouwvereniging georganiseerde particuliere 

beleggers van de noodzaak om grotere ensembles als een geheel te ontwerpen; vermoedelijk geeft 

het in 1946 verschenen Bouwen van Woning tot Stad een goede indruk van de architectuur die de 

bouwvereniging nastreefde. (afb. 16) Per buurt zou een supervisor worden aangesteld die als ver-

lengstuk van de Commissie Nieuwe Stad de plannen zou beoordelen en als schakel moest fungeren 

tussen de bouwers en de gemeentelijke diensten. Gebouwd werd vooralsnog niets, en veel verder 

dan het opstellen van een lijst van potentiële supervisoren kwam het niet; deze lijst werd in 1943 

aangeboden aan de wethouders van Publieke Werken en Volkshuisvesting. 

Van de particuliere initiatieven die vlak voor en tijdens de bezetting in gang werden gezet kwam 

na de bevrijding niets terecht, maar het systeem van supervisie bleef bestaan. Wat de taak van de 

supervisoren was werd uitgelegd in een brochure Tuinstad Slotermeer: ze moesten ervoor zorgen 

‘dat in het hun toegewezen stadsdeel de bouwplannen zich op de juiste wijze aanpassen aan de 

bedoelingen van het stedenbouwkundig plan; zij dienen verder de totstandkoming te bevorderen 

van een goed geheel in sociale, stedebouwkundige en architectonische zin en van een zo goed mo-

30. B. Merkelbach, ‘Stedebouw en architectuur. Problemen die urgent geworden zijn’, De Groene Amsterdammer 66 (1940) 
3285, 4

16. Bouwen van Woning tot Stad, impressie van de beoogde architectuur
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gelijke architectuur’. Dat gold voor alle plannen in de Westelijke Tuinsteden. Een probleem dat in 

de jaren dertig bij de woningbouw in Bos en Lommer veel stof had doen opwaaien diende zich bij 

het supervisiewerk opnieuw aan: het afscheid van de traditionele straat, de rue corridor, betekende 

dat de esthetiek van het stadsbeeld niet in de samenhang van gevels aan straten en pleinen was 

verankerd, maar in de plaatsing van afzonderlijke volumes in een open veld dat elke zijde van een 

gebouw vanaf de openbare ruimte zichtbaar maakte. Dat bemoeilijkte het bereiken van de visuele 

eenduidigheid die Van Eesteren voor ogen stond. Uit een in 1954 geschreven notitie blijkt dat dit 

niet eenvoudig was. Het principe van een architectonische eenheid impliceerde ‘dat deze in feite 

door één architect moet worden ontworpen; te overwegen is echter dat dit door meerdere archi-

tecten gebeurt, mits zij gelijk gericht zijn en bereid met elkaar samen te werken’ – het toezicht 

daarop was de belangrijkste opgave van de supervisoren.31 

De supervisoren voor de Westelijke Tuinsteden zijn op een kaart per buurt aangegeven. (afb. 17) 

Voor de wijk Geuzenveld werden geen supervisoren aangesteld; dat waren de architecten.

Groen speelt in stadswijken in open bebouwing een veel grotere rol dan in de traditionele stad 

met gesloten bouwblokken en ononderbroken straat- en pleinwanden: het geeft vorm aan de 

ruimtelijke context van de losse volumes en is daarmee een van de dragers van het stadsbeeld. 

Dat maakte het wenselijk om de groenvoorziening in relatie met de stedenbouw aan te leggen. In 

de praktijk liet het resultaat kennelijk vaak te wensen over, maar de stad deinsde ervoor terug de 

aanleg van plantsoenen, parken en gemeenschappelijke tuinen naar zich toe te trekken: dat bleef 

een zaak van particuliere tuinarchitecten. Om toch een zekere mate van eenheid te garanderen 

besloot de gemeente supervisoren voor het groen aan te stellen. J.T.P. Bijhouwer nam deze rol op 

zich voor Slotermeer en Geuzenveld, Mien Ruys voor Slotervaart en Wim Boer voor Osdorp. 

Standaardisatie en industrialisatie van de woningbouw

Het wisselende speelveld van gemeentelijke diensten, het Rijk, particuliere bouwers, de plaat-

selijke politiek, architecten, stedenbouwkundigen en supervisoren drukte een stempel op de 

uitvoering van de Westelijke Tuinsteden. Economische politiek (het inzetten van de woningbouw 

als stuurwiel van de economie), sociale overwegingen (het stimuleren van gemeenschapszin, een 

van de oogmerken van de Wijkgedachte), stedenbouwkundige opvattingen (de overgang naar een 

open bouwwijze en het introduceren van een sfeer die aan tuinsteden herinnerde), en archi-

tectonische opvattingen (waarbij de uiteenlopende ontwerpstijlen uit de jaren dertig geleidelijk 

naar elkaar leken te groeien), al deze factoren zijn in de naoorlogse bouw terug te zien. Minstens 

zoveel gevolgen had de modernisering van de bouwtechniek – die vormde ook de achtergrond van 

de trend naar grotere gelijkvormigheid in de architectuur. De veranderingen in de bouw waren 

bedoeld de verwachte noodzaak van massawoningbouw de baas te kunnen, en tegelijkertijd ook 

handvaten te geven om de inzet van geld, arbeid en materialen te kunnen berekenen – dat was 

wenselijk om het effect op de economie beter te kunnen inschatten. Berekeningen uit 1948 maak-

ten duidelijk dat alleen al in Amsterdam tot 1960 84.000 nieuwe woningen nodig waren als men 

de woningnood in dat jaar de baas wilde zijn – deze getallen hielden nog geen rekening met de 

gevolgen van de bevolkingsexplosie, die in de jaren vijftig langzaam maar zeker duidelijk werden. 

31. SAA, 5344 Archief Stadsontwikkeling, 341/SO 436 Slotervaart. Aantekeningen bespreking op woensdag 17 maart betref-
fende architectonische eenheden en concept bebouwingsvoorschriften.
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Deze haalden de prognoses waarop tussen 1930 en 1950 opgestelde uitbreidingsplannen waren 

gebaseerd, onderuit. De Westelijke Tuinsteden, die het overgrote deel van de woningen in het AUP 

zouden huisvesten, waren al rond het midden van de jaren zestig voltooid, terwijl Van Eesteren 

er bij de presentatie van het plan nog van uitging dat de uitvoering tot minstens het jaar 2000 

zou duren.32 (afb. 18) Deze versnelling was een van de redenen om met nieuwe bouwtechnieken 

te experimenteren, maar rond 1945 was de noodzaak de opgedane achterstand in te lopen een 

belangrijker motief. Het Regeringscommissariaat was al tijdens de bezetting doordrongen van de 

noodzaak de mogelijkheden van normalisatie en standaardisatie, met andere woorden van de in-

dustrialisatie van de bouw te onderzoeken. Dit werd opgedragen aan de Stichting Ratiobouw, die 

onder andere standaardplattegronden ontwierp om daarmee de basis te leggen, letterlijk van de 

32. H. Hellinga, Onrust in park en stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 2005, 8.

17. Overzicht supervisoren voor de wijken Bos en Lommer, Slotermeer, Slotervaart en Overtoomse Veld, ongeda-
teerd. Voor Geuzenveld ligt de coördinatie bij de architecten
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standaardisatie van bouwonderdelen. Na de bevrijding mondde het streven van het Rijk om deze 

vernieuwingen te bevorderen uit in de oprichting van het tijdschrift Bouw, dat sinds oktober 1945 

tal van bouwtechnische innovaties, vooral uit het buitenland, voor het voetlicht bracht. 

Woningbouw zou de grootste bouwstroom vormen – er was een groot tekort en dat dreigde alleen 

maar op te lopen. Woningen lenen zich bovendien uitstekend voor standaardisatie – vanaf de 

introductie van massawoningbouw in de negentiende eeuw werd de aanblik van veel steden be-

paald door nieuwe wijken met een onmiskenbare gelijkvormigheid. Architecten experimenteerden 

al voor de oorlog met standaardisatie en tijdens de bezetting boog de Kerngroep Woningarchitec-

tuur zich over de verwachte modernisering van de bouw. Enquêtes moesten inzicht bieden in de 

opvattingen van de aangeschreven architecten. In principe stond de Kerngroep er niet afwijzend 

tegenover. ‘Voorop sta, dat er geen enkele reden is om de modernisering van de productie-metho-

den juist op het terrein van den woningbouw te schuwen. Integendeel, deze is – ook in architect-
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onisch opzicht – allerminst gebaat bij bestendiging van het bestaande technische en organisatori-

sche peil der woningbouwnijverheid, welke een zonderlinge mengeling vertoont van raffinement 

en primitiviteit.’33 De vraag was wel hoe ver men hierin zou gaan, en daarbij bleken de architecten 

opvallend terughoudend. Ze maakten daarbij onderscheid in de normalisatie van kleine bouwon-

derdelen (hang- en sluitwerk, leidingen, balkprofielen, schakelaars e.d.), grote onderdelen (deuren, 

ramen, trappen, dakkapellen e.d.) en de normalisatie van volledige woningen.

De eerste categorie leverde geen bezwaren op, bij de tweede categorie was de gedachte dat dit 

gedeeltelijk wel kon worden aanvaard, met uitzondering van architectonisch belangrijke onder-

delen zoals trappen, dakkapellen die niet in hun geheel genormaliseerd zouden kunnen worden. 

Normalisatie van kozijnstijlen, roeden en dergelijke werd architectonisch zeer ongewenst geacht. 

Ook de normalisatie van volledige plattegronden en woningen werd ontoelaatbaar geacht. Stan-

daardisatie beperkt de ontwerpvrijheid van architecten, wat verklaart waarom deze er niet te ver 

in wilden gaan. De naoorlogse werkelijkheid confronteerde ze met een overheid die vooral snel en 

goedkoop wilde bouwen en dwong ze een veel grotere mate van standaardisatie te accepteren dan 

ze aanvankelijk bereid waren te doen. 

Standaardisatie en normalisatie werden het verst doorgevoerd in de zogenaamde systeembouw. 

De overheid stimuleerde die op deze manier gebouwde woningen buiten de contingenten te 

houden: gemeenten mochten meer woningen realiseren dan de toegekende contigenten, mits ze 

33. NHI, Archief Th.K. van Lohuizen, LOHU d66, Studiegroep Woningarchitectuur Kerngroep, Conceptrapport Richtlijnen voor 
woningarchitectuur, augustus 1943, p. 29.

18. Productieschema van woningbouwterreinen in West en Zuid voor de jaren 1951 t/m 1956
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van industriële bouwwijzen gebruik maakten. Systeembouw is alleen rendabel wanneer afzet van 

substantiële aantallen woningen gegarandeerd is; daarom besloot het Rijk continu-contracten af 

te sluiten, die de bouwers verzekerden van een constante stroom af te nemen onderdelen. Alleen 

zo was de bouw van fabrieken voor de seriematige productie ervan verantwoord. Overtuigd dat 

de woningnood snel ingelopen zou zijn schafte het Ministerie de gunstige regelingen voor de 

systeembouw in 1951 alweer af – zelfs toen was de bevolkingsexplosie niet voorzien.34 Drie jaar 

later werd het echter weer ingevoerd. In de Westelijke Tuinsteden werden verschillende systemen 

toegepast, die in het volgende hoofdstuk aan de orde komen.

Architectonische vrijheid

De mogelijkheden voor architecten om naar eigen inzicht ontwerpen te maken is altijd beperkt. 

Er zijn altijd financiële grenzen, de wensen van de opdrachtgever sluiten sommige oplossingen 

uit, de bouwverordening legt veel zaken vast en maakt andere onmogelijk, en vaak is rekening te 

houden met door schoonheidscommissies geformuleerde eisen van welstand. Daarnaast legt het 

stedenbouwkundig plan veel vast. Deze en vergelijkbare inperkingen zijn van alle tijden, maar nu 

werden de teugels nog verder aangehaald. Dat was vooral in de woningbouw het geval. Feitelijk 

was de woningbouw voor architecten een betrekkelijk nieuw terrein, dat hen met nieuwe kaders 

confronteerde. Zelfs J.J.P. Oud, in de jaren twintig van de twintigste eeuw een van de pioniers van 

de sociale woningbouw, zag villa’s en publieke gebouwen als beurzen, stations en stadhuizen als 

veel belangrijker opgaven; voor de generatie architecten voor hem, onder wie Berlage, lag het 

grootste belang van de woningbouw in de manier waarop dat bij kon dragen tot een monumen-

taal stadsbeeld. Mede door het optreden van het Regeringscommissariaat voor de wederopbouw, 

dat er niets voor voelde beunhazen en derderangs ontwerpers op kosten van de overheid aan werk 

te helpen, werd nu voor elke bouwopgave de inschakeling van een architect verplicht gesteld. De 

woningbouw promoveerde van bijzaak tot de belangrijkste ontwerpopgave – maar juist hier deed 

het keurslijf van regels en voorschriften zich gelden. 

De belangrijkste waren de Wenken en Voorschriften – wie plannen indiende die daaraan niet 

voldeden kon er zeker van zijn dat het Rijk geen goedkeuring gaf, en in dat geval was financiële 

steun van overheidswege uitgesloten. Bovenop de bepalingen van de bouwverordening had de 

architect rekening te houden met aan maxima gebonden vloeroppervlaktes en kubieke meters 

woninginhoud. De ontwerpopgave bestond in de eerste plaats uit het persen van de woningplat-

tegrond binnen deze kaders. Ook de uitvoering werd deels vastgelegd: het aantal en de aard van 

de balkons, de inrichting van trappenhuizen, het toepassen van decoratieve elementen werd aan 

strenge eisen onderworpen.

Ook de standaardisatie en normalisatie van de bouwmethoden had invloed. Hoe meer standaar-

delementen werden toegepast, des te kleiner waren de mogelijkheden van de ontwerper om met 

eigen oplossingen te komen. Afwijken van standaardplattegronden was maar tot op zekere hoogte 

mogelijk. Het toepassen van systeembouw kon woningen in kant en klare bouwpakketten veran-

deren. Voor de architect bleef weinig speelruimte over.

34. A. Blom, B. Jansen, M. van der Heiden, De typologie van de naoorlogse woonwijken, Zeist 2004, 26.
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Van een andere aard waren de bemoeiingen van de supervisoren – een nieuwe figuur die in de we-

deropbouw op grote schaal werd ingevoerd. Supervisoren konden architecten dwingen aanpassin-

gen in vooral het exterieur aan te brengen, zodat het beter aansloot bij de ontwerpen van gebou-

wen in de omgeving – die nu niet langer aaneengeregen werden tot straat- en pleinbeelden, maar 

een nieuwe vorm van visuele eenheid introduceerden. Weigerde een architect mee te werken, dan 

kon dat ertoe leiden dat geen bouwvergunning werd afgegeven. 

Er zijn tal van voorbeelden waarbij de opdrachtgever, vaak een woningbouwcorporatie, met 

specifieke eisen kwam. Een voorbeeld vormen de twee blokken van Evers en Sarlemijn in Bos en 

Lommer. Ze maakten deel uit van een complex van zes blokken, die per twee aan verschillende 

corporaties werden gegund. H. Groenewegen was supervisor. De Woningdienst leverde standaard-

plattegronden, waaraan de ontwerpers vasthielden – de enige verandering die ze doorvoerden 

betroffen de keuken en de was- en droogruimte. Wat de standaardplattegronden aantrekkelijk 

maakte, zo stelden ze, was dat ze de mogelijkheden van een architectonisch spel toelieten, waar-

bij plastische elementen als balkons, dakoverstekken, en bij de hoekpanden de winkelpuien en 

de stoepen, tot een aantrekkelijk beeld op een behoorlijke schaal leidden. (afb. 19) Ook de eisen 

van Stadsontwikkeling, die de lengte van de blokken bepaalden (de Woningdienst bepaalde de 

diepte) waren voor de architecten geen probleem. Wel vergde oplossing van de hoekpercelen, die 

ten opzichte van de hoofdvolumes versprongen, veel overleg met de supervisor, want dit ‘ste-

denbouwkundig vormdetail’ ging volgens de architecten ten koste van het ‘plastische spel der 

straatgevels’.35 Over andere eisen waren ze minder te spreken: ze aanvaardden de ligging van de 

35. A. Evers, ‘Woningcomplex in “Bos en Lommer”’, Bouwkundig Weekblad 71 (1953) 47/48, 365.

19. Evers en Sarlemijn, woningen in Bos en Lommer, hoek Jan van Schaffelaarplantsoen en Van Leeuwendalersweg
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keukens aan de tuinzijde, al vonden ze dat een uiting van conservatisme, en legden zich ook neer 

bij de oriëntatie van de woningen op de gemeenschappelijke binnentuin. De facto ontstond het 

plan door de wisselwerking van de architecten met verschillende partijen die elk hun eigen wen-

sen gehonoreerd wilden zien. 

Ten slotte kwam het voor dat architecten zich de vrijheid toe-eigenden om wijzingen in het ste-

denbouwkundig ontwerp voor te stellen. Van Tijen deed dat toen hij woningen ontwierp voor de 

corporatie Rochdale in Geuzenveld. Hij meende daartoe gerechtigd te zijn omdat bij de vaststel-

ling van het deelplan waarin dat lag een clausule was opgenomen die de mogelijkheid open liet 

om de vorm van de bouwstroken te wijzigen als dat een beter resultaat opleverde; straten zouden 

kunnen opschuiven en zelf was het niet uitgesloten extra straten in te voegen, bouwstroken te 

splitsen of de plaatsing van garages te wijzigen. Hij kreeg steun van de Woningdienst, die vond 

‘dat de architect grote invloed kan uitoefenen op het gehele plan, waardoor het architectonische 

en stedenbouwkundige peil omhoog gevoerd kan worden’, en onderstreepte dat dit een grote 

verantwoordelijkheid bij de architect legde.36 Toch maakten niet alle architecten gebruik van deze 

mogelijkheden. Dudok, bijvoorbeeld, besloot niet te tornen aan het stedenbouwkundige ontwerp 

maar daarentegen alle vrijheid te nemen bij de architectonische invulling ervan. ‘De architect voelt 

zich gelukkig in samenwerking en hij acht de beperking in de tweede dimensionale vormgeving 

geen bezwaar, omdat hij van mening is, dat er geen kunst zonder beperkingen mogelijk is.’37

Toch was de reguliere woningbouw dermate strak geregisseerd dat de ruimte voor experimenten 

hier bijzonder klein was. Om te voorkomen dat dit innovatieve oplossingen onmogelijk maakte 

werden op beperkte schaal experimenten toegestaan. Zo ontwierp F. van Gool zogenaamde zaag-

tandwoningen in Slotervaart, waarbij de rooilijn naar voren is geschoven om een smaller woning-

type mogelijk te maken. De woonkamer kijkt op de tuin uit in plaats van op straat, en de geknikte 

plattegronden hebben een groter ruimtelijk effect. Binnen de vigerende regelgeving waren deze 

woningen, die maar vier meter breed waren en waarin een hal ontbrak, eigenlijk niet toegestaan – 

maar de gemeenteraad stond de bouw ervan toch toe. 

36. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 134/SO 211 Geuzenveld t/m 1954. Gemeentelijke Woningdienst. Tuinstad Geuzen-
veld. Algemene bespreking d.d. 17 juni 1953.

37. SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 134/SO 211 Geuzenveld t/m 1954. Gemeentelijke Woningdienst. Tuinstad Geuzen-
veld. Algemene bespreking d.d. 17 juni 1953.
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Betekenis voor de waardestelling
 – De overheid, voorop het Rijk, trekt de woningbouw naar zich toe; particuliere beleggers (en de 

meeste van hun architecten) komen buiten spel te staan.

 – Sociale woningbouw, in de jaren dertig gemarginaliseerd, wordt dominant.

 – Woningbouwcorporaties fungeren in de praktijk als verlengstuk van de overheid.

 – Om het werk van architecten in de grotere ruimtelijke context te plaatsen volstaan steden-

bouwkundige regels niet langer. Er wordt een nieuwe figuur geïntroduceerd: die van de 

supervisor.

 – De noodzaak van grootschalige woningbouw leidt tot standaardisatie, repetitie en de intro-

ductie van industriële bouwtechnieken, waaronder een aantal bouwsystemen.

 – Wenken en Voorschriften en de eisen van de industriële bouw impliceren het inperken van de 

vrijheid van de architect. 
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7 DE TYPOLOGIE VAN DE WESTELIJKE TUINSTEDEN

In het vorige hoofdstuk is het samenspel van verschillende partijen beschreven dat de uitvoering 

van de Westelijke Tuinsteden bepaalde. De wisselwerking tussen deze partijen bepaalde de mate 

en de wijze waarop de stedenbouwkundige visies van de afdeling Stadsontwikkeling, die vooral 

door Van Eesteren werden geïnspireerd, en de opvattingen van de Woningdienst, in de realisa-

tie terug te vinden zijn. Belangrijker dan de interne afwegingen binnen de gemeente was het 

optreden van het Rijk, dat stadsuitbreiding en woningbouw inpaste in het economische weder-

opbouwbeleid en met de instrumenten van de contingentering – feitelijk een bouwstop met aan 

urgentieprogramma’s gekoppelde ontheffingen – en de geldkraan voor de sociale woningbouw 

(nu verreweg de grootste bouwstroom) over effectieve sturingsmechanismen beschikte. Al stelde 

het Rijk zich soms op als een geduchte tegenspeler, in de overtuiging dat de nieuwe uitdagingen 

met traditionele, vooroorlogse methoden niet onder de knie te krijgen waren stimuleerde het aan 

de andere kant ook tal van vernieuwingen, vooral in de bouwtechnologie. Daarmee stond niets 

het ontstaan van een geheel nieuwe benadering van stadsuitbreiding in de weg. De Westelijke 

Tuinsteden vormen een voorbeeldige afspiegeling van deze innovaties. In dit hoofdstuk worden de 

verschillende onderdelen waaruit de wijken zijn opgebouwd en die het karakter van de Westelijke 

Tuinsteden bepalen beschreven.

Open verkaveling 

Opengewerkt bouwblok
Het opengewerkte bouwblok was een aanpassing van het gesloten bouwblok. Daarop was veel kri-

tiek vanwege de onbevredigende bezonning en de lastige hoekoplossingen. In het opengewerkte 

blok werd wel vastgehouden aan het principe waarbij woningen met de achterzijde naar elkaar 

zijn gericht, zoals bij het gesloten bouwblok. De geslotenheid wordt nu echter op verschillende 

plekken opengebroken. Deze overgangsvorm in de verkaveling is te zien in het vooroorlogse deel 

van Bos en Lommer. Een voorbeeld is het U-vormige bouwblok aan de Wiltzanghlaan en de Hof-

wijckstraat (architect G. Versteeg). (afb. 1, 2) Ook na de oorlog werd deze verkavelingsvorm nog 

veelvuldig toegepast in de Westelijke Tuinsteden. Er zijn verschillende varianten te onderscheiden, 

soms ook gecombineerd toegepast: 

- opengewerkt bouwblok met een dwarsroute. 

- opengewerkt bouwblok met lage bebouwing (bijvoorbeeld bejaardenwoningen) of bomen aan de 

open koppen. 

Voorbeelden die deze principes combineren zijn de blokken aan weerszijden van de Gulden Winc-

kelstraat en de Schaapherderstraat in Bos en Lommer. Deze blokken worden doorsneden door het 

Lidewijdepad, een speelstraat met zicht op de afgesloten binnentuinen. (afb. 3, 4)

Strokenbouw
Liggen de achterkanten van de woningen bij opengewerkte bouwblokken steeds aan de binnen-

tuin en de voorkanten aan de straat, bij strokenbouw is het principe dat de oriëntatie steeds gelijk 

is, en bij voorkeur oost-west, in verband met de bezonning. De voorkanten van de woningen in 
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de ene strook kijken uit op de achterkant van de woningen in de andere strook. Daardoor maakt 

de groene strook tussen de bouwstroken meer deel uit van het openbare domein.1 Al in de jaren 

dertig werd veelvuldig met strokenbouw geëxperimenteerd. Bij de al eerder genoemde prijsvraag 

voor goedkope arbeiderswoningen uit 1936 kwam het als de aangewezen verkavelingsvorm uit 

de bus. ‘Behalve de ideële voordelen van deze verkaveling (meer ruimte en meer zon) is zij in haar 

eenvoud ook economischer dan de randbebouwingen der blokken met hun ingewikkelde, dure en 

slechte hoekoplossingen.’2

In Landlust en Bos en Lommer werden de eerste woningcomplexen in een strokenverkaveling 

gerealiseerd. De eerste resultaten waren echter teleurstellend. Tijdens een studiereis naar Kopen-

hagen deden Van Eesteren en Van Lohuizen inspiratie voor verbetering op. Daar zagen ze dat de 

indruk die de diverse complexen in strokenbouw maakten, zeer verschillend was en dat er in het 

schijnbaar zo eenvoudige schema van evenwijdige rijen huizen toch grote afwisseling mogelijk 

was: de lengte, hoogte en afstand van de stroken, hun onderlinge groepering, de gevelindeling, de 

1.  Y. Feddes, De groene kracht. De transformatie van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2011, 90.
2.  F. Ottenhof (red.), Goedkoope arbeiderswoningen. Afbeeldingen van 28 projecten, ingezonden op de door de gemeente 

Amsterdam gehouden prijsvraag, Rotterdam 1936 [herdruk Amsterdam, 1981], 12.

1. Het opengewerkte bouwblok 2. Binnentuin van het blok tussen de Hofwijckstraat en de Lucel-
lestraat, vanaf de Wiltzanglaan

3. Binnentuin Gulden Winckelstraat 4. Lidewijdepad, gezien in oostelijke richting naar de Gulden 
Winckelstraat en de Granidastraat
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kleur en detaillering, de profielen van wegen en groen, de wijze van beplanting en nog vele kleine-

re factoren leverden een verzorgd en afwisselend beeld op.3 Stadsontwikkeling besloot de nieuwe 

inzichten op beperkte schaal te testen. Daartoe werden bestaande plannen voor de Watergraaf-

smeer en Slotermeer omgewerkt. In de Fizeaubuurt in Watergraafsmeer ontwierp Stadsontwikke-

ling een zeer open bebouwing, zonder hiërarchie tussen voor- en achtergevel.4 (afb. 5) Ten opzichte 

van de verkaveling in het AUP kwamen er korte stroken in plaats van lange blokken. Ze werden 

deels ontsloten door voetpaden. Twee stroken zijn steeds paarsgewijs gegroepeerd tot eenheden 

die een gemeenschappelijke tuin omsluiten. De architectonische invulling was onder andere van 

de architecten A. Bodon, L.H.P. Waterman, A. Evers en G.J.M. Sarlemijn. (afb. 6)

Strokenbouw werd in de Westelijke Tuinsteden op grote schaal toegepast, vooral in Bos en Lom-

mer en in Slotermeer. Verschillende varianten werden uitgeprobeerd, zoals ten opzichte van elkaar 

verschoven bouwstroken, waardoor op de koppen (een doorkoppeling van) groene verblijfsruim-

ten of pleintjes ontstaan. (afb. 7, 8) In de latere wijken werd de voorkeur gegeven aan een intieme-

re hakenverkaveling en diende strokenverkaveling meer als afwisseling.

3.  HNI, archief Th.K. van Lohuizen, LOHU d 14. Verslag studiereis ir. Th.K. van Lohuizen en C. van Eesteren van de afdeling 
Stadsontwikkeling van de Dienst der Publieke Werken te Amsterdam op 25 en 26 mei 1939.

4.  V. van Rossem, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam’, in: J. van der Werf,  M. Roosebeek, Atlas AUP gebieden, 
Amsterdam 2013, 26.

5. Amsterdam. Herziening 1944 van het uitbreidingsplan “Watergraafsmeer”, betreft het gedeelte gelegen tussen 
Weesperzijde, Celcisusstraat, Von Guerickestraat, Fahrenheitstraat, Fizeaustraat, Gooiseweg en Kruislaan. Plan 
II
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Hakenverkaveling (ook wel: hovenverkaveling)
Tijdens en vlak na de bezetting werd een nieuwe verkavelingsvorm ontwikkeld, die voor het eerst 

toepassing vond in de buurt Frankendaal in Watergraafsmeer, in het wijkje Jeruzalem.5 De archi-

tectuur is van B. Merkelbach, Ch.J.F. Karsten, P.J. Elling en M. Stam. (afb. 9) Hier introduceerde de 

Afdeling Stadsontwikkeling de hakenverkaveling met haakvormige blokken die hoven omsluiten. 

Van Eesteren was zeer content met de verkavelingsvorm; naar zijn mening was het een ‘motief 

dat groter van formaat zijnde’ bij herhaling tot minder monotonie zou leiden dan strokenbouw.6

De hakenverkaveling zou de woongebieden van het Algemeen Uitbreidingsplan gaan domineren, 

waarbij ook met etagewoningen hoven werden gevormd. In Geuzenveld werd de haakvorm als 

ritmisch motief gebruikt.7 

Er zijn verschillende varianten op de hakenverkaveling. Er zijn de haken in een rechte hoek die 

zowel in repeterende vorm als in gespiegelde vorm werden toegepast. Het voordeel van repete-

rende haken is dat er een opeenvolging van groene hoven ontstaat met aan de buitenzijde van het 

ensemble een groene rand. Die kon deel uitmaken van een doorgaande groen- of parkstrook, wat 

het tuinstadkarakter versterkte. Gespiegelde haken hebben geen groene buitenranden; het groen 

bevindt zich uitsluitend in de meer afgesloten binnenhoven. De repeterende haak werd vooral 

in Geuzenveld toegepast. Daar werden ook reeksen van repeterende haken iets ten opzichte van 

5.  V. van Rossem, ‘De naoorlgose wijken. Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de monumentenzorg’, in: J. Gawron-
ski, F. Schmidt, M.Th. van Thoor, Monumenten Archeologie Amsterdam, Amsterdam 2002, 97.

6.  V. van Rossem, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam’, in: J. van der Werf, M. Roosebeek, Atlas AUP gebieden, 
Amsterdam 2013, 27-28.

7.  Gemeenteblad, no. 894 ‘Uitbreidingsplan Geuzenveld e.o.’, 15 juli 1955, afdeling I, p. 1240.

6. A. Bodon en L.H.P. Waterman, woningbouw aan de Fizeaustraat, hoek Von Liebigweg, 1951 
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7. Strokenbouw met ten opzichte van elkaar 
verschoven blokken, Bos en Lommer 

8. J.F.A. Göbel en G. den Hertog, 47 portieketagewoningen 
aan de Lorreinenstraat, Bos en Lommer, 1950

9. Hovenverkaveling in de buurt Frankendaal in Watergraafsmeer met woningen van B. Merkelbach, Ch.J.F. Kar-
sten, P.J. Elling en M. Stam 

10. Hakenverkaveling in Geuzenveld; W.M. Dudok, woningen aan Goeman Borgesiusstraat, Geuzenveld, 1958
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elkaar verschoven, waardoor er over de diagonaal lange doorzichten van het ene hof naar het 

andere zijn ontstaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de woningen in laagbouw aan de rand van Geu-

zenveld naar ontwerp van W.M. Dudok. (afb. 10) Door toepassing van verschillende bouwhoogten 

ontstaat bovendien een afwisselend beeld in de ruimtelijke opbouw. Behalve haken in een rechte 

hoek werden ze ook veelvuldig toegepast in een stompe hoek. Hierdoor ontstaan ruime groene ho-

ven, die vloeiend in elkaar overgaan. (afb. 11) Vaak werden de verkavelingsvormen gecombineerd. 

Bijvoorbeeld haken met stroken in een ensemble naar ontwerp van Joh. Brouwer in Osdorp. (afb. 

12)

De openbare ruimte

Met het gesloten bouwblok verdween ook de traditionele straat met gesloten wanden (de rue 

corridor). Het feit dat de traditionele straat was afgeschaft betekende overigens niet dat straat-

profielen geen rol meer speelden in de stedenbouw. De straatprofielen en de beplanting zijn juist 

essentieel voor de verschijningsvorm van deze naoorlogse woonwijken.8 Wethouder Van der 

Velde typeerde het in 1953 als volgt: ‘Straten, welke als een gang tussen huizenrijen lopen, zijn in 

Geuzenveld als een verouderd begrip geworden. De woningen zijn vrijwel niet meer aan eigenlijke 

straten gelegen, doch in de ruimte geprojecteerd, met uitzicht aan voor- en achterzijde op groen.’9 

Het groen ging een overheersende rol spelen in het stadsbeeld. ‘Waren vroeger de kerken en 

openbare gebouwen veelal de dominanten in het stadsbeeld, thans spelen de open ruimten mede 

en zijn daardoor mede dominant. Het groen is van gelijkwaardige betekenis geworden als de be-

bouwing. Het is niet meer de “stenen” stad, waarin hier en daar wat groen ligt, maar de “groene” 

stad, de tuinstad, waarin groen en bebouwingen, op harmonische wijze gerangschikt, samen het 

stadsbeeld bepalen.’10

8.  V. van Rossem, J. Schilt, J. Smit (red.), Jaarboek Cuypersgenootschap 2001. De organische woonwijk in open bebouwing, 
Rotterdam 2002, 14. 

9.  SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, SO211 Bureau voor Pers en Propaganda, ‘Rede Mr. J.J. van der Velde, Wethouder voor 
de Publieke Werken en de Volkshuisvesting ter gelegenheid van het slaan van de eerste paal voor de woningbouw in Tuin-
stad-Geuzenveld op Donderdag, 27 augustus 1953, des voormiddags te 11.30u’, te plaatsen in de bladen van Donderdag, 
27 augustus 1953, p. 2.

10.  J.H. Mulder, ‘Een tuinstad : “Slotermeer” genaamd’, Polytechnisch Tijdschrift 10 (1955) 21, 366b. [362b-370b]

11. Hakenverkaveling met doorkoppeling groen, 
Slotermeer

12. Joh. Brouwer, portieketagewoningen aan de Borren-
dammehof e.o., 1962
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De hoofdstructuur van de openbare ruimte: ‘schotse ruit’
Drie elementen bepalen in grote mate de ruimtelijke structuur van de Westelijke Tuinsteden: de 

wegen, het groen en het water. Was het in samenhang ontwerpen van wegen en water al eeuwen-

lang gebruikelijk, nu werd het groen hier nadrukkelijk aan toegevoegd, zodat ook daadwerkelijk 

van tuinsteden gesproken kon worden. Elk van de elementen bestaat uit een orthogonaal systeem; 

deze systemen zijn als het ware over elkaar heen gelegd. De lijnenpatronen zijn steeds iets van 

elkaar verschoven, maar soms raken ze elkaar. De vlakken binnen de lijnen zijn ingevuld met be-

bouwing. Het patroon dat op deze manier ontstaat is wel vergeleken met dat van de schotse ruit.11 

Infrastructuur

Netwerk van hoofdverkeerswegen
De infrastructuur heeft een geleding van het schaalniveau van de stad tot het schaalniveau van de 

woning. (afb. 13) De doorgaande straten vormden een raster van ongeveer 500 bij 600 meter.12 In 

de jaren vijftig en zestig werden de verschillende categorieën van wegen veel sterker van elkaar 

gescheiden dan in het oorspronkelijke plan, een transformatie die deels met de sterkere scheiding 

tussen buurten en wijken, maar meer nog met de opkomst van de auto te maken had. Het netwerk 

van wegen en de groenstructuur in het AUP was opgebouwd vanuit de toekomstige gebruiker, die 

zich meestal te voet of per fiets zou verplaatsen – de razendsnelle opkomst van het particuliere 

autobezit in de jaren vijftig en zestig werd niet voorzien. Veel van de nieuwe bewoners zouden 

gezinnen met kinderen zijn, en daarom werd geprobeerd een plantsoen of groenstrook binnen 400 

meter van elke woning te maken: de grootste afstand die met een kinderwagen nog gemakkelijk 

te overbruggen zou zijn. Middelbare scholen en sportvoorzieningen mochten verder weg liggen, 

maar wel binnen fietsafstand.13 

Was in het Algemeen Uitbreidingsplan nog uitgegaan van een omvattend stelsel van hoofdver-

keerswegen op maaiveldniveau in de vorm van brede parkways met ventwegen, bij de uitvoering 

van de hoofdwegen in de jaren vijftig werd gekozen voor een veel sterkere hiërarchie en voor 

een veel sterkere scheiding van verkeerssoorten. De hiërarchisch opgebouwde verkeersstructuur 

bestond uit de oplopende reeks: voetpad, woonstraat, buurtstraat, wijkweg, stadsstraat, hoofd-

verkeersweg. De Einsteinweg – een hoofdverkeersweg – werd onderdeel van een doorgaande en 

kruisingsvrije ringweg op een breed talud, de latere A10. (afb. 14) In aansluiting op de Ringweg 

is ook een aantal stedelijke hoofdwegen uit het Algemeen Uitbreidingsplan opgewaardeerd: de 

Burgemeester Röellstraat, de Cornelis Lelylaan en de Henk Sneevlietweg.14 Deze hoofdwegen lig-

gen vaak op taluds en hebben ongelijkvloerse kruisingen met het onderliggende wegennet. Vanaf 

de snelwegen en stedelijke hoofdwegen worden geen gebouwen ontsloten. Ze zijn bedoeld voor 

auto’s en soms voor trams.

11.  R. van Leeuwen, ‘Het AUP en het stedelijk groen’, in: H. Hellinga, P. de Ruijter (red.), Algemeen Uitbreidingsplan Amster-
dam 50 jaar, Amsterdam 1985, 190; A. Vos, Parkstad. Een veelzijdig perspectief voor de Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 
1995, 104-106.

12.  V. van Rossem, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam’, in: J. van der Werf, M. Roosebeek, Atlas AUP gebieden, 
Amsterdam 2013, 45.

13.  V. van Rossem, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam’, in: J. van der Werf, M. Roosebeek, Atlas AUP gebieden, 
Amsterdam 2013, 32.

14.  M. de Hoog, ‘AUP – de stad als geheel’, in: J. van der Werf, M. Roosebeek, Atlas AUP gebieden, Amsterdam 2013, 50.
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Stadstraten en lanen
Een netwerk van doorgaande straten (stadsstraten en lanen) verbindt de tuinsteden onderling 

en met de oude stad en maakt oriëntatie mogelijk. Het bestaat uit een raster van ongeveer 500 x 

600 meter en vormt het complement van het parkenstelsel.15 Voorbeelden van deze doorgaande 

straten zijn de Burgemeester de Vlugtlaan, de Slotermeerlaan, Tussen Meer en de Huizingalaan. 

(afb. 15) De grote doorgaande straten hebben een dynamische ruimtevorm met een vaak asym-

metrische opbouw van het profiel. Aan één kant bijvoorbeeld een lage wand met winkels en 

andere kant een reeks van open blokken of stroken dwars op de straat, zoals bij de Burgemeester 

de Vlugtlaan. Ook singels kregen een andere vorm dan in de oude stad gebruikelijk. Zo worden 

grastaluds gecombineerd met lage gemetselde kademuren. Eén van de zijden van de singels is 

vaak autovrij. Een dergelijke asymmetrische toepassing is kenmerkend voor het Algemeen Uit-

breidingsplan.16 Bij de hoofdwegen is vaak ruimte voor meerdere bomenrijen of aan één zijde een 

plantsoenstrook met wandel- en fietspaden.

Wijk- en buurtwegen
De wijk- en buurtwegen hebben profielen variërend van 38 tot 60 meter en worden over het 

algemeen begeleid door woningbouw. Doorgaans is aan één zijde een groenstrook opgenomen of 

zijn de woningen met de achtertuinen op de weg georiënteerd. De ontsluiting vindt aan de ach-

15.  W. Veldhuis, ‘Naoorlogse wijken, Amsterdam Westelijke Tuinsteden’, in: H. Meyer, F. de Josselin de Jong, M.J. Hoekstra 
(red.), Het ontwerp van de openbare ruimte, Amsterdam 2006.

16.  M. de Hoog, ‘AUP – de stad als geheel’, in: J. van der Werf, M. Roosebeek, Atlas AUP gebieden, Amsterdam 2013, 45.

13. C. van Eesteren, geleding van de infrastructuur van het schaalniveau van de stad tot het schaalniveau van de 
woning, 1964 
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terzijde plaats, via de woonstraten. In sommige gevallen worden de woningen ontsloten vanaf de 

wijkweg; in dat geval is er een ventweg met parkeerplaatsen. (afb. 16, 17)

14. Einsteinweg 

15. Burgemeester de Vlugtlaan
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Woonstraten
De woonstraten zijn over het algemeen kort of meanderen tussen de bebouwing door. Aan de 

randen van de buurten zijn ze vaak doodlopend of uitgevoerd als parkeerzone. 

Pleinen 
Hoewel er relatief weinig pleinen zijn in de Westelijke Tuinsteden, spelen ze een belangrijke rol 

in de hoofdstructuur. Het zijn centrale elementen in de wijken. Ze liggen langs de belangrijkste 

stadsstraten maar steeds terzijde van het doorgaand verkeer en nooit op kruispunten. Bij de 

inrichting van de pleinen is gezocht naar een evenwicht tussen openheid en geslotenheid, die 

vergelijkbaar is met de woningbouwverkaveling. De pleinen werden vaak gemarkeerd met een of 

enkele gebouwen in hoogbouw. Elke wijk heeft een centraal gelegen plein, dat als wijkcentrum 

fungeert. Aan deze pleinen bevinden zich de belangrijkste winkelconcentraties:

 – Bos en Lommer: Bos en Lommerplein;

 – Slotermeer: Plein ‘40-’45 (afb. 18);

 – Geuzenveld: Lambertus Zijlplein;

 – Slotervaart: Sierplein;

 – Overtoomse Veld: Allebéplein;

 – Westlandgracht: Delflandplein;

 – Osdorp: Osdorperplein.

In Osdorp was een groter centrum gepland, niet alleen voor Osdorp, maar ook voor de andere 

wijken, het Osdorplein. Naast wijkpleinen zijn er ook buurtpleinen, zoals het Confuciusplein in 

Slotermeer en het Staalmanplein in Slotervaart. 

Ringspoorbaan
Aan de oostzijde worden de Westelijke Tuinsteden begrensd door de Ringspoorbaan.

Het dijklichaam van de Ringspoorbaan dateert uit de jaren twintig van de twintigste eeuw en was 

aangelegd met de bedoeling er een ceintuurbaan te realiseren om het goederenvervoer uit het 

westen van de stad om Amsterdam heen te leiden. Na de oorlog werd het westelijk deel van de 

Ringspoordijk op verschillende plaatsen doorgraven om verbindingen naar de Westelijke Tuinste-

den te realiseren. Langs het dijklichaam werden aan de zijde van de Westelijke Tuinsteden zones 

voor recreatie ingericht. In de jaren zeventig werd de Schiphollijn op het dijklichaam aangelegd en 

in de jaren negentig de metrolijn.

Groenvoorziening

Bij de uitvoering bleek de open bebouwing een voorwaarde voor het maken van een ononderbro-

ken, doorlopende groenstructuur. Was in Bos en Lommer het traditionele stratenplan nog duidelijk 

herkenbaar, in Slotermeer heeft dit plaats gemaakt voor een heel andere ruimtelijke structuur. 

Hier kreeg het openbaar groen een dominante rol. Niet langer werd het stadsbeeld beheerst door 

straten: de openbare ruimte is getransformeerd tot een parklandschap rondom de Sloterplas. Dit 

parklandschap vertakt zich tot een steeds kleinschaliger netwerk en brengt elke woning in direct 
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16. Voorbeeld van een wijkweg: Johan Huizingalaan

17. Voorbeeld van een buurtweg: de Hemsterhuisstraat 

18. Plein ‘40-’45, Slotermeer
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contact met de recreatievoorzieningen.17 Kenmerkend voor de groenstructuur van de Westelijke 

Tuinsteden is de doorlopende groene ruimte, vanaf de woning naar de grote schaal van het land-

schap. Vanuit de woning komt men in gemeenschappelijke tuin; via het plantsoen en de groen-

strook langs de buurtweg bereikt men de parkstrook; door de parkstrook komt men in het park en 

vandaaruit, langs het water bereikt men het landschap rondom de stad. Deze doorkoppeling van 

de groene ruimte is de essentie van het groensysteem in de Westelijke Tuinsteden. De doorgescha-

kelde groenstructuur heeft veel overeenkomsten met de hiërarchisch opgebouwde verkeersstruc-

tuur (voetpad, woonstraat, buurtstraat, wijkweg, stadsstraat, hoofdverkeersweg). De opklimmen-

de reeks van het verkeerssysteem wordt ondersteund door de hiërarchie in wegbeplantingen.18

Bepalend voor de mogelijkheden van de groenvoorziening was de wijze waarop de blokken waren 

geplaatst. Het maken van een doorlopend groenstelsel veronderstelt dat het groen gemeenschap-

pelijk bezit is. Het kon nooit bereikt worden met kleine tuintjes met een wirwar van afscheidin-

gen in alle denkbare stijlen. Het betekende dat de tuinen tussen de woningen gemeenschappelijk 

moest zijn. Pas dan kon werkelijk worden gesproken van gemeenschappelijk groen. Dit gold niet 

alleen voor de Westelijke Tuinsteden, maar voor naoorlogse wijken in het algemeen.19 

Het groensysteem is gekoppeld aan de infrastructuur. De voetpaden en woonstraten in de Weste-

lijke Tuinsteden zijn over het algemeen niet beplant. Wel hebben ze zicht op de beplanting in de 

hoven en de tuinen. De buurtwegen werden gemarkeerd door korte rijtjes of clusters bomen, die 

de verkaveling ondersteunen. De wijkwegen werden doorgaans slechts aan één zijde voorzien van 

beplanting, terwijl de stadsstraten vaak aan weerszijden (dubbele) bomenrijen kregen. Dankzij 

de asymmetrische opzet van de stadsstraten en -lanen, met aan één zijde een open verkaveling 

van de bebouwing en aan de andere kant een bebouwde straatwand, was het mogelijk om deze 

straten één groene zijde te geven. Dit bleek een effectieve manier om een doorgaand groen beeld 

te creëren, zonder dat daar uitgestrekte oppervlaktes beplanting nodig waren.20

De hoofdverkeerswegen werden ingebed in groenstroken en niet van bomenrijen voorzien. De Bur-

gemeester Röellstraat was hierop een uitzondering; die kreeg aan weerszijden een bomenrij.

Tussen de afzonderlijke tuinsteden bevinden zich parken en parkstroken die de autonomie van de 

wijken versterken. Voorbeelden hiervan zijn het Eendrachtspark tussen Geuzenveld en Slotermeer 

en het groen rond het Plantijnpad tussen Slotervaart en Osdorp. In Slotermeer hebben de buur-

ten groene randen. Op de plantekeningen van de afzonderlijke buurten is dit goed te zien, zoals 

bijvoorbeeld bij deelplan B voor Slotermeer-Zuid. (afb. 19)

De plantsoenen en groenstroken die de buurten onderling scheiden vormen een overgang tussen 

de woonomgeving met groene hoven en de doorgaande parkstroken op wijkniveau.21 De elemen-

ten van de tussenschaal zijn typerend voor het tuinstadkarakter. Van de groenstructuur zijn dit de 

groenstrook en de parkstrook en van het verkeersnetwerk de buurtstraat en de wijkweg. Voor de 

17.  V. van Rossem, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam’, in: J. van der Werf, M. Roosebeek, Atlas AUP gebieden, 
Amsterdam 2013, 28.

18.  Y. Feddes, ‘De groene kracht van de tuinsteden. Het ideaal van de groene woonomgeving’, in: J. van der Werf, M. Roose-
beek, Atlas AUP gebieden, Amsterdam 2013, 69.

19.  M. Ruys, ‘Groenvoorziening in de buitenwijken’, Bouw 11 (1956) 17, 364.
20.  Y. Feddes, ‘De groene kracht van de tuinsteden. Het ideaal van de groene woonomgeving’, in: J. van der Werf, M. Roose-

beek, Atlas AUP gebieden, Amsterdam 2013, 69.
21.  Y. Feddes, ‘De groene kracht van de tuinsteden. Het ideaal van de groene woonomgeving’, in: J. van der Werf, M. Roose-

beek, Atlas AUP gebieden, Amsterdam 2013, 71.
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doorkoppeling van het groen zijn deze elementen essentieel.22 Een voorbeeld van een plantsoen 

op buurtniveau is het plantsoen aan de Burgemeester Vening Meineszlaan. (afb. 20, 21)

De parken en parkstroken hebben naast een scheidende, ook een verbindende functie. Ze zijn 

geschakeld tot een compleet parkenstelsel met een grotendeels kruisingsvrij netwerk van routes 

voor langzaam verkeer.23

Water

Behalve groenvoorziening en infrastructuur maakt water deel uit van de openbare ruimte. Het wa-

tersysteem heeft in de Westelijke Tuinsteden drie functies, waarvan de eerste de belangrijkste is, 

namelijk het reguleren van het waterpeil. Er was bij de aanleg van de wijken, waarvoor het gebied 

22.  Y. Feddes, De groene kracht. De transformatie van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 201, 137.
23.  M. de Hoog, M. de Hoog, ‘AUP – de stad als geheel’, in: J. van der Werf, M. Roosebeek, Atlas AUP gebieden, Amsterdam 

2013, 42.

19. Deelplan B, Slotermeer-Zuid

20. Dienst der Publieke Werken, Afdeling Beplantingen, ontwerp parkstrook Slotermer, tussen deelplan A en C 
(Vening Meineszlaan), 1954
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21. Plantsoen aan de Burgemeester Vening Meines-
zlaan, Slotermeer 

22. Luchtfoto Sloterplas vanaf Osdorp
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werd opgehoogd en herverkaveld, een nieuw stelsel van vaarten, plassen en sloten nodig. Op de 

tweede plaats had het de functie van recreatie; dat gold vooral voor de Sloterplas. De derde functie 

was een esthetische: het verhogen van de schoonheid van het stadsbeeld.24

Sloterplas en park
In het midden van het orthogonale verkavelingspatroon van de tuinsteden ligt diagonaal de Slo-

terplas, het blauwe hart van de Westelijke Tuinsteden. (afb. 22) Als overgang tussen de in het AUP 

al geplande carré van kanalen en de Sloterplas is een netwerk van verbindingsvaarten gegraven. 

De Sloterplas met het omringende park vormt het recreatieve hart van de Westelijke Tuinsteden. 

Het zand voor de ophoging van de tuinsteden werd tussen 1948 en 1956 uit de Sloterdijkermeer-

polder gehaald, die daarmee weer tot meer werd afgegraven. De plas volgt in grote lijnen de con-

touren van de voormalige polder en is ongeveer 2 kilometer lang en 500 meter breed. De smalle, 

kopse zijden van de Sloterplas hebben een stedelijk karakter. (afb. 23) De paden zijn lineair en er is 

gebruik gemaakt gestileerde en robuuste elementen, zoals de kades en keermuren. De lange flan-

ken hebben een meer landschappelijk karakter. Ze zijn overwegend groen en worden dooraderd 

door gebogen paden. Deze delen zijn door de coulissen werking en lichte hoogteverschillen niet in 

een keer te overzien. 

Door de plaatsing van hoogbouw aan de koppen van de plas werd het stedelijke karakter nog 

versterkt. 

De bebouwing aan de flanken is veel minder zichtbaar vanaf de plas. De ensembles aan de randen 

van de wijk vormen een subtiele overgang van het park naar de rest van de woonbuurt. Vooral aan 

de zijde van Slotervaart is de overgang geleidelijk vormgegeven.

24.  Y. Feddes, De groene kracht. De transformatie van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2011, 34.

23. Dienst der Publieke Werken, Afdeling Stadsontwikkeling, Sloterplas overzicht Noordelijke oevers, 1953 
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Aan de noordzijde ligt een ruime jachthaven en loopt een boulevard langs de drie hoge, schuin-

geplaatste flatgebouwen, naar ontwerp van P. Zanstra. (afb. 24) Het oostelijk parkdeel grenst aan 

Slotervaart en is bestemd als buurtpark voor die wijk. Tussen de noordoever en het oostelijk park-

gedeelte ligt een terras met banken van waar men uitzicht heeft over de lengte van de plas. De 

zuidoever is in samenhang met het centrum van Osdorp ontworpen. Aan deze zijde staan tevens 

vijf galerijflats naar ontwerp van Van Gool. Aan de westelijke oever van het meer ligt het strand-

bad (ontwerp P. Elling). (afb. 25)

Bruggen, sluizen en viaducten
De verhoogde ligging van een aantal stadslanen die een kruisingsvrije verbinding moesten vor-

men en de vele vaarten en singels brachten de bouw van een aanzienlijke hoeveelheid bruggen en 

viaducten met zich mee. Om bijvoorbeeld de Cornelis Lelylaan kruisingsvrij te maken waren maar 

liefst tien bruggen en viaducten nodig.25

P. Kramer ontwierp de eerste bruggen in Slotermeer, die tevens de laatste in zijn enorme oeuvre 

zijn. Hij was sinds 1911 in dienst bij Publieke Werken en vanaf 1916 tot aan zijn pensioen in 1952 

esthetisch adviseur van de afdeling Bruggen van de dienst. Veel van zijn ontwerpen waren in de 

stijl van de Amsterdamse School.26 Hij ontwierp voor Slotermeer de brugnummers 601, 604 en 609. 

Brugnummer 604, in de Burgemeester Röellstraat over de Burgemeester Cramergracht ontwierp 

hij als een monumentale toegangspoort naar de nieuwe uitbreidingswijken. Net als zijn vooroor-

logse bruggen voorzag Kramer ook deze brug van beeldhouwwerk. In die zin vormt de brug een 

25.  ‘Bruggen en viadukten in de Cornelis Lelylaan’, Werk in Uitvoering 12 (1962) 5, 212-218.
26.  Zie over Piet Kramer: S. Baggelaar, P. van Schaik, Piet Kramer. Bruggenbouwer van de Amsterdamse School, Amsterdam 

2016.

24. Sloterplas met de flats van P. Zanstra
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keerpunt. De bruggen die nog zouden volgen werden ontworpen in een geheel nieuwe stijl: ranke, 

moderne bruggen die werden uitgevoerd in een betonconstructie met stalen leuningen. Decoratie 

in de vorm van beeldhouwwerk behoorde tot het verleden. (afb. 26)

D. Slebos ontwierp bruggen in Slotermeer, Geuzenveld en Slotervaart. Brug no. 607 voert de Jan 

Evertsenstraat over de Burgemeester Cramergracht en is een ranke brug van beton met basalt-

bekleding en stalen leuningen.27 De brug vormt een onderdeel van de terrassen met paviljoen en 

kiosk op de overgang van de Noordoost oever en Oostoever van de Sloterplas. (afb. 27)

Om het waterpeil tussen de stad (boezempeil) en de Westelijke Tuinsteden (polderpeil) te over-

bruggen werd in de Burgemeester Cramergracht een schutsluis aangelegd om boten vanaf de Bur-

gemeester Van Tienhovengracht, die net als de stad op boezempeil lag, toegang te geven tot het 

watersysteem van de Westelijke Tuinsteden en de Sloterplas. (afb. 28) De sluis werd ontworpen 

door de afdeling Haven- en Waterwerken van de Dienst der Publieke Werken (1951).

D.L. Sterenberg ontwierp brug nummer 705, het 102 meter lange viaduct in de Lelylaan over de 

Johan Huizingalaan (1962). Het geheel in gewapend beton uitgevoerde brugdek wordt onder-

27.  In archief Stadsontwikkeling brieven van Van Eesteren over brug 607: SAA, 5213 archief Dienst Publieke Werken, dossier 
21738, Brief van Van Eesteren aan het Hoofd afdeling Bruggen, 13 april 1955. 

25. Sloterplas met het strandbad
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26. P. Kramer, brug nummer 604, in de Burgemeester 
Röellstraat over de Burgemeester Cramergracht, 1954

27. D. Slebos, paviljoen met kiosk, terras en brug bij de 
Sloterplas, 1956-1966 

28a en b. Dienst der Publieke Werekn, Afdeling Haven- 
en Waterwerken, Schutssluis Slotermeer, 1951; 
Burgemeester Cramergracht met schutsluis. Gezien 
naar de Erasmusgracht; aan de horizon rechts de 
Ringspoorbaan en huizen aan de Leeuwendalers-
weg 

29. D.L. Sterenberg, brug nummer 705, 
viaduct in de Lelylaan over de Johan 
Huizingalaan, 1962
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steund door zes rijen van elk vier V-vormige ondersteuningen, en de beide landhoofden. De grote 

lengte van de brugconstructie was hier nodig omdat beide parallelwegen die vanaf de Cornelis 

Lelylaan de wijk ontsluiten, op de Johan Huizingalaan aansluiten door middel van een lang circuit, 

dat onder de overbrugging ligt. Ter verlevendiging van de ruimte onder de brug zijn in de beide 

landhoofden winkels opgenomen. Het 32 meter brede brugdek heeft in het midden een trambaan 

met aan weerszijden een rijbaan en een fietspad. Om de tramhalte op het viaduct te bereiken zijn 

in het westelijk landhoofd twee trappen opgenomen. (afb. 29)

Recreatieve voorzieningen: speeltuinen en speelplaatsen

Voor de oorlog was er in Amsterdam alleen een beperkt aantal besloten speeltuinen van het 

Amsterdams Speeltuinenverbond. Na de Tweede Wereldoorlog kwam Jacoba Mulder met het idee 

om in elke buurt tenminste één open speelplaats in te richten. Aldo van Eyck kreeg opdracht deze 

speelplaatsen te ontwerpen. Van Eyck trad in oktober 1946 in dienst bij Stadsontwikkeling en 

werd ondergebracht bij de sectie die onder leiding stond van Mulder. Daar werd hij ingeschakeld 

bij de uitwerking van het AUP. Van Eyck kon zich echter moeilijk verenigen met de open verka-

velingswijze van stroken- en hovenbouw en probeerde andere verkavelingswijzen te ontwikke-

len met een duidelijker geleding van de openbare ruimte.28 Dat was reden voor Van Eesteren en 

Mulder om hem een andere opdracht te verstrekken en in te schakelen voor de speelplaatsen. 

Nadat een speelplaats, ontworpen door Van Eyck, voor het Bertelmanplein met enthousiasme was 

ontvangen, besloot de gemeente hier meer geld voor uit te trekken.29 

In de Westelijke Tuinsteden gold als norm dat op elke 100 à 125 woningen één speelplaats werd 

ingericht. Ze zijn zowel te vinden op pleintjes tussen de ensembles, in groenstroken als in de 

hoven tussen de woonbebouwing. (afb. 30, 31) De ontwerpen van Van Eyck tonen een variëteit 

aan composities, waarbinnen het grootste element meestal een zandbak was van geprefabriceerde 

betonnen elementen. Deze kon verschillende vormen en afmetingen hebben: een rechthoek, een 

vierkant, een cirkel, een driehoek of een zeshoek met een diameter variërend van vijf tot vijftien 

meter. Daarnaast werd een aantal kleine cilindrische betonelementen bij elkaar gegroepeerd die 

voor verschillende doeleinden gebruikt konden worden. Deze massieve betonnen elementen wer-

den gecontrasteerd met ranke metalen elementen, zoals klimrekken, die de speelplaatsen afbake-

nen. Verder werden ze nog voorzien van banken en eventueel van hagen, struiken en bomen.30 De 

speelplaatsen werden in het algemeen positief besproken, bijvoorbeeld in Werk in Uitvoering: ‘Een 

zandbak met daarin enkele speeltafels, een paar speelhekken of duikelhekken, een klimboog, soms 

een paar evenwichtsbomen of een tourniquet, enkele zitbanken voor de moeders, ziedaar de attri-

buten, welke men op de nieuwe speelplaatsen ziet. Het is allemaal zo eenvoudig en zo simpel, dat 

elk dezer speelplaatsen alleen maar opvalt door haar onopvallendheid. Een spel van wat lijnen, 

vlakken en vormen, dat niet alleen op zichzelf een sluitend geheel is, maar tevens een harmonisch 

geheel vormt met het stadsbeeld ter plaatse.’31 (afb. 32)

28.  F. Strauven, Aldo van Eyck. Relativiteit en verbeelding, Amsterdam 1994, 100.
29.  F. Strauven, Aldo van Eyck. Relativiteit en verbeelding, Amsterdam 1994, 102.
30.  F. Strauven, Aldo van Eyck. Relativiteit en verbeelding, Amsterdam 1994, 152-153.
31.  P. Haringhuizen, ‘Een der jongste taken van P.W. Aanleg van kinderspeelplaatsen aan de openbare weg’, Werk in Uitvoer-

ing 3 (1952) 4, 44.
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30. Aldo van Eyck, ontwerp voor speeltuin in de Heer Halewijnstraat

31. Speeltuin Heer Halewijnstraat
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Openbare gebouwen en voorzieningen

In de wijken nemen voorzieningen een belangrijke plaats. In die voorzieningen kreeg het collectie-

ve wijkleven zoals dat in de wijkgedachte werd beoogd, gestalte. De manier waarop voorzienin-

gen een plaats hebben gekregen in de verschillende wijken loopt echter uiteen. Werden ze in Bos 

en Lommer nog in het woongebied geïntegreerd, elders werden ze aan de randen van de deelplan-

nen of buurten geprojecteerd. In Slotermeer en Geuzenveld zijn de kerken en scholen in de groen-

stroken tussen de buurten (de deelplannen) gesitueerd. In Slotervaart en Osdorp daarentegen zijn 

de voorzieningen meer op een soort eilanden binnen of aan de randen van de buurten geplaatst.32 

Winkels
Conform de wijkgedachte zijn in de Westelijke Tuinsteden wijk- en buurtwinkels te vinden. Wijk-

winkels bedienen de gehele wijk en buurtwinkels zijn bestemd voor de dagelijkse benodigdheden, 

zoals slager, melkboer, groenteman, bakker etc.

In de Westelijke Tuinsteden werden winkels zowel langs linten als aan pleinen gesitueerd. Daarbij 

vormen de winkellinten in Slotermeer een samenhangende structuur. De winkelpleinen met de 

wijkwinkels liggen naast kruispunten van wijkwegen. Een voorbeeld is het wijkcentrum Plein ‘40-

’45. Het is door twee winkelstraten, de Burgemeester de Vlugtlaan en de Slotermeerlaan verbon-

den met twee buurtwinkelcentra, namelijk de Burgemeester Fockstraat en het Confuciusplein. Het 

winkelcircuit draagt hiermee bij aan de levendigheid van de wijk.33 (afb. 33)

Kerken
Van de geplande sociaal-maatschappelijke voorzieningen kwam weinig terecht. Om hierin toch te 

voorzien kregen de kerken in de Westelijke Tuinsteden naast een liturgische functie vaak ook een 

sociaal-culturele functie. Daarmee ontstond een nieuw concept: het kerkgebouw als civic centre.34 

Als onderdeel van de wijkgedachte moest het de gemeenschapszin bevorderen en het centrum 

worden van het maatschappelijk leven. Deze ontwikkeling was vooral te zien bij de protestanten, 

32.  A. Vos, Parkstad. Een veelzijdig perspectief voor de Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 1995, 75.
33.  R.H. Fledderus, Over winkels, Amsterdam z.j.
34.  G. Hoogenwoud, ‘De kerk der tuinsteden is de voorhoede van de kerk op ontdekkingsreis’, in: V. van Rossem, J. Schilt, J. 

Smit (red.), Jaarboek Cuypersgenootschap 2001. De organische woonwijk in open bebouwing, Rotterdam 2002, 38.

32. Speelplaats Hélene Swarthstraat, Slotermeer 33. Buurtwinkelcentrum Confuciusplein, Sloter-
meer
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en in 1952 was hiervoor een model geschetst in een rapport van de Nederlandse Hervormde Kerk, 

“Goedkopere bouw van kerken”.35 Een voorbeeld waarbij voor dat doeleinde ruimtes werden inge-

richt was de Hoeksteen in Slotermeer van P. Zanstra. Dit complex bevatte een kerk, ruimten voor 

sociaal- en jeugdwerk, een u.l.o.-school, een l.o.-school, een kleuterschool, gymnastieklokalen en 

35.  J. van der Werf, M. Roosebeek, Atlas AUP gebieden Amsterdam, Amsterdam 2013, 34; G. Hoogenwoud, ‘De kerk der tuin-
steden is de voorhoede van de kerk op ontdekkingsreis’, in: V. van Rossem, J. Schilt, J. Smit (red.), Jaarboek Cuypersge-
nootschap 2001. De organische woonwijk in open bebouwing, Rotterdam 2002, 38.

34. P. Zanstra, Nederlands Hervormde kerk, school en sociaal centrum De Hoeksteen, Louis Couperusstraat, Sloter-
meer, 1960-1962

35. A. Evers en G.J.M. Sarlemijn, Sint Catharinakerk en school, Burgemeester Eliasstraat / Louis Naarstigstraat, 
1956-1962
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een aula. (afb. 34) Ook de rooms-katholieke Sint Catharinakerk naar ontwerp van Evers en Sarle-

mijn was voorzien van speciale ruimtes voor wijk- en buurtbijeenkomsten. (afb. 35)

Kerken gaven – net als scholen – extra betekenis aan de openbare ruimte en zorgden voor afwis-

seling en luxe in de buurt en de wijk. Qua vormentaal, materiaal en bouwtechniek mocht het 

kerkgebouw een aandachtspunt zijn in de buurt of wijk. Soms werden kerken in de nabijheid van 

elkaar geplaatst. De situering was zowel aan wegkruisingen als in een stedenbouwkundige reeks 

langs een straat. 

Wat betreft de typologische ontwikkeling vormen de kerken in de Westelijke Tuinsteden een 

afspiegeling van de naoorlogse kerkenbouw in het algemeen in Nederland. Vlak na de oorlog, tot 

het begin van de jaren zestig werden katholieke kerken ontworpen als basilica met de daarvoor 

kenmerkende longitudinale plattegrond. In de beginjaren waren ze opgetrokken in baksteen. Vaak 

waren het adepten van de Bossche School die kerken volgens een basilicaal grondplan ontwierpen 

36. M. Duintjer, Opstandingskerk (‘de Kolenkit’), 
Bos en Lommer, 1956

38. G.H.M. Holt, in samenwerking 
met K.P. Tholens, Sint Josefkerk, 
Erik de Roodestraat, Bos en 
Lommer, 1950-1952

37. P. Zanstra, De Ark, Slotervaart, 1960
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en daarom ook wel ‘de basilicalen’ werden genoemd.36 Al in de loop van de jaren vijftig vonden de 

eerste tekenen van een modernisering plaats, zowel in liturgie als in de architectonische vorm-

geving.37 In die periode was er onder katholieken en protestanten een toenemende behoefte aan 

liturgische vernieuwingen. De plattegrond werd zowel bij katholieken als protestanten bepaald 

door de centrale plaats die de Eucharistie of het Heilig Avondmaal ging innemen als ontmoetings-

plaats tussen gelovigen. Katholieken gingen de kerk beschouwen als ‘woning van God en parochi-

anen; de kerkbouw moest de eenheid van priester en parochianen representeren (ook eenheid van 

de ruimte: geen absidiaal priesterkoor of zijbeuken) en dat het avondmaal gevierd werd temidden 

van de parochianen: alle zichtlijnen werden op het altaar gericht.’38 In de plattegronden van de 

katholieke kerken verschuift de longitudinale opzet in de richting van de centraalbouw. Tijdens 

het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) werd een Constitutie over de Heilige Liturgie (1963) af-

gekondigd, die een actievere deelname van de gelovigen aan de gemeenschapsviering betekende. 

Voor de bouw van kerken betekende dit dat vernieuwing nu tot stand kwam door een ‘conceptuele 

benadering van de kerkelijke identiteit’.39

Ook bij het protestantse kerkgebouw resulteerde de liturgische vernieuwing in kerkgebouwen 

die afweken van het gangbare type. Aanvankelijk overheerste een meer langwerpige opzet, zoals 

in het geval van de Opstandingskerk in Bos en Lommer, naar ontwerp van Duintjer (1956). (afb. 

36) Ook de Hoeksteen (Zanstra) in Slotermeer heeft een axiale opzet. K.L. Sijmons ontwierp voor 

Amsterdam-Zuid de Thomaskerk (1966) met een dwarskerk met aparte avondmaalsruimte.40 De 

Ark in Slotervaart (1960), eveneens naar ontwerp van Zanstra, heeft een vierkant bouwvolume van 

één bouwlaag met daarin twee hogere ronde volumes: de kerkruimte en een bidkapel die dagelijks 

opengesteld kon worden – een wens van de opdrachtgever.41 (afb. 37)

Zo werd langzamerhand afstand genomen van de traditionele basilica als hoofdvorm en werd 

gekozen voor een meer kubistische vormentaal.42 Ook werden er kerken in gewapend beton 

gebouwd (ongetwijfeld door de invloed van de kapel Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp van Le 

Corbusier die in 1954 was gereedgekomen). De eerste Nederlandse betonnen kerk verscheen in 

Bos en Lommer: de in prefab-betonelementen opgetrokken Sint Josefkerk naar ontwerp van G.H.M. 

Holt, in samenwerking met K.P. Tholens, een voorbeeld van ‘beton brut’.43 (afb. 38) Voor deze 

kerk onderzocht Holt de toepassing van gewapend beton en liet zich daarbij inspireren door het 

werk van Auguste Perret. De kerk laat de invloed van het Tweede Vaticaanse Concilie zien: heeft 

het eerste ontwerp nog de opzet van een basilica met een duidelijke scheiding tussen gelovigen 

en hoofdaltaar, in de uitgevoerde variant zitten de gelovigen rondom het altaar. De eigentijdse 

bouwmaterialen werden gecombineerd met traditionele hoofdelementen als de basilicale vorm en 

36.  M.J. Melchers, Nederlandse kerkarchitectuur in de twintigste eeuw. Functie en betekenis van het kerkgebouw in een veran-
derende samenleving, proefschrift Universiteit Leiden, 2011, 103.

37.  M.J. Melchers, Nederlandse kerkarchitectuur in de twintigste eeuw. Functie en betekenis van het kerkgebouw in een veran-
derende samenleving, proefschrift Universiteit Leiden, 2011, 97-99.

38.  H.P.G. de Boer, Architect G.H.M. Holt (1904). Sociale woningbouw, kerken, theaters, Amsterdam 1983, 50.
39.  G. Hoogenwoud, ‘De kerk der tuinsteden is de voorhoede van de kerk op ontdekkingsreis’, in: V. van Rossem, J. Schilt, J. 

Smit (red.), Jaarboek Cuypersgenootschap 2001. De organische woonwijk in open bebouwing, Rotterdam 2002, 46.
40.  J. van der Werf, M. Roosebeek, Atlas AUP gebieden Amsterdam, Amsterdam 2013, 35.
41.  N. Mens, ZZDP architecten-ondernemers, Rotterdam 2004, 48.
42.  M.J. Melchers, Nederlandse kerkarchitectuur in de twintigste eeuw. Functie en betekenis van het kerkgebouw in een veran-

derende samenleving, proefschrift Universiteit Leiden, 2011, 106.
43.  V. van Rossem, ‘De Sint-Josephkerk: ‘beton brut’ in Bos en Lommer’, in: V. van Rossem, G. van Tussenbroek, J. Veerkamp 

(red.), Monumenten Archeologie Amsterdam Jaarboek 8, Amsterdam 2009, 11-19.
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de absis.44 De oriëntatie van de kerk veranderde in oost-west in plaats van noord-zuid in de eerste 

opzet.45 Evers en Sarlemijn wisten de Sint Catharinakerk met traditionele middelen een moderne 

uitstraling te geven. Het teruggrijpen op de basilicale opzet had te maken met overzichtelijkheid. 

Er is geen sprake van de basilica in kunsthistorische zin: een schip met aan weerszijden twee zij-

beuken.46 ‘Een koele zaal, omgeven door een gaanderij, die aan voor- en achterzijde weinig diepte 

vertoont, maar zich aan de zijkanten verbreedt tot volledige schepen in sterke communicatie met 

de middenruimte, maakt de totaal-indruk van het interieur uit.’47 

Scholen
Ook de school nam volgens de wijkgedachte een belangrijke plaats in de wijk in: op buurtniveau 

voorbereidend onderwijs en op het schaalniveau van de wijk lager onderwijs. Binnen de Westelij-

ke Tuinsteden werden de scholen bovendien gebruikt als bijzondere accenten tussen de woning-

bouw. Ze werden over het algemeen opgenomen in de groenstroken tussen de buurten of aan het 

rand van de wijk. Na de oorlog vond een modernisering van het onderwijs en de scholenbouw in 

Nederland plaats waarbij Amsterdam een voortrekkersrol vervulde. In 1946 werd door de wethou-

der van Onderwijs een commissie ingesteld: de Gemeentelijke studiecommissie voor de bouw van 

nieuwe scholen voor het kleuter- en lager onderwijs te Amsterdam. De commissie bestond uit ir. J. 

Leupen, Hoofd afdeling Gebouwen van Publieke Werken, P. Bakkum, gemeentelijk inspecteur van 

het Onderwijs en verder architecten, een rijksinspecteur van het lager onderwijs, een hygiënist 

en onderwijskundigen. De bevindingen van de Gemeentelijke studiecommissie werden in 1950 

gepubliceerd in het rapport: Het nieuwe schoolgebouw voor Kind en Gemeenschap.48

De Nederlandse school was volgens de vernieuwers teveel een onderwijsinstituut geworden. Het 

klassieke passieve klassikale onderwijs in de traditionele gangscholen moest plaats maken voor 

een actiever onderwijs waarbij een beroep werd gedaan op de individualisering van de leerlingen. 

De onderwijsvernieuwing moest een meer harmonische vorming van het kind nastreven, wat 

een grotere zelfstandigheid, grotere (bewegings)vrijheid en een grotere zelfwerkzaamheid van de 

leerlingen betekende. Vereisten voor het moderne schoolgebouw waren:

 – Grotere klaslokalen en verplaatsbaar meubilair. Meer vrijheid, meer zelfstandige en groepsar-

beid vereisen meer bewegingsvrijheid. 

 – Lage kastruimten in de klaslokalen voor leermiddelen. Die moesten makkelijk bereikbaar zijn,

 – Een speelwerklokaal voor de lagere klassen.

 – Een handenarbeid- en handwerklokaal.

 – Een schoolzaal (aula) als de centrale plaats voor het gemeenschapsleven in de school. Het ge-

meenschapsidee in de scholenbouw werd uit Denemarken en Engeland geïmporteerd. Dit kwam 

in de gebouwen tot uitdrukking door centraal in de gebouwen ruimten voor gezamenlijke 

bijeenkomsten en activiteiten zoals een centrale hal, schoolzaal of aula te reserveren.

 – Hygiënische eisen: deze hadden vooral te maken met voldoende licht, lucht en ruimte. Wilde 

44.  H.P.G. de Boer, Architect G.H.M. Holt (1904). Sociale woningbouw, kerken, theaters, Amsterdam 1983, 44.
45.  G. Hoogenwoud, ‘De kerk der tuinsteden is de voorhoede van de kerk op ontdekkingsreis’, in: V. van Rossem, J. Schilt, J. 

Smit (red.), Jaarboek Cuypersgenootschap 2001. De organische woonwijk in open bebouwing, Rotterdam 2002, 52.
46.  Co Woudsma en Jos Smit, vraaggesprek met G.J.M. Sarlemijn, 29 juni 1987, HNI, EVER, d 58.
47.  A. van Rooij, ‘Sint-Catharinakerk Tuinstad Slotermeer Amsterdam-West’, Bouwkundig Weekblad 76 (1958) 21, 247.
48.  Gemeentelijke studiecommissie voor de bouw van nieuwe scholen voor het kleuter- en lager onderwijs te Amsterdam, Het 

nieuwe schoolgebouw voor Kind en Gemeenschap, Amsterdam 1950.
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39. Prinses Beatrixschool (H-school)

40. H-school aan de Dr. H. Colijnstraat

42. Dienst der Publieke Werken, Jac. P. Thijsseschool41. J.B. Ingwersen, Philippusschool 
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men dit mogelijk maken dan was daglicht vanuit twee zijden noodzakelijk (en niet slechts van 

één zijde, zoals gebruikelijk). Dit betekende dat de traditionele gang moest verdwijnen. Ervoor 

in de plaats kwam een ‘doorloop’ die in de lokalen werd opgenomen en werd gemarkeerd door 

lage kasten. Dit resulteerde in een reeks gangloze schooltypen.

Ook werd aandacht besteed aan de ligging en de omgeving van de school. De school moest op een 

goed bereikbare, rustige locatie staan. Scholen konden in de woonwijken, ‘die uiteraard niet vrij 

zijn van eentonigheid (...) door hun geaardheid en afwisselende structuur een dankbare afwisse-

ling in het beeld van een stadswijk brengen’.49

De ideeën werden door Leupen vertaald in een schemaplan dat eerst toepassing vond in noodscho-

len en vervolgens ook in een permanent type: de H-school.  De eerste permanente H-school was de 

Prinses Beatrixschool aan de Sara Burgerhartstraat. De H-school is een gebouw met een H-vormige 

plattegrond dat bestaat uit twee evenwijdig gelegen vleugels die worden verbonden door twee 

gangen met trappenhuizen aan weerszijden van een patio. De ene vleugel is een gangloze loka-

lenvleugel van twee lagen waar aan twee zijden licht naar binnen komt, de andere vleugel heeft 

een aula/gymnastieklokaal, een handenarbeidlokaal en personeelsruimten. (afb. 39) In de volgende 

jaren werd in de Westelijke Tuinsteden een reeks H-scholen naar ontwerp van Publieke Werken 

gerealiseerd, zoals de Burgemeester Röellschool aan de Thomas van Aquinostraat (Slotermeer) en 

de H-scholen aan het Wilco Jiskootpad (Slotermeer), Dr. H. Colijnstraat (Geuzenveld) en de Louis 

Bouwmeesterstraat (Slotervaart). (afb. 40)

Een ander vaak toegepast type was dat van de halschool. De halschool (Philippusschool) aan de 

Louis Bouwmeesterstraat in Slotervaart, naar ontwerp van J.B. Ingwersen is eveneens een ganglo-

ze school.

Zeven lokalen zijn in een carré geplaatst rondom een centrale hal die voor meerdere doeleinden 

gebruikt kan worden. (afb. 41) De hal en lokalen zijn van elkaar gescheiden door een tussenvoe-

ging van nevenruimten met garderobes en toiletten. Deze hebben tevens een geluidsisolerende 

werking.

In Osdorp realiseerde de dienst Publieke Werken een school volgens het zogenaamde parterretype, 

de Jac. P. Thijsseschool aan de Van Suchtelen van de Haarestraat. (afb. 42) De plattegrond van dit 

gangloze type bestaat uit lokalen die rondom een binnenhof zijn gegroepeerd. Het binnenhof fun-

geert als centrale verkeersruimte. Het complex heeft een aparte vleugel met lokalen voor jongere 

kinderen, die daardoor een eigen omgeving met speelplaats hebben.

A. Warners ontwierp in samenwerking met U. Uustalu een lagere school volgens weer een ander 

model: het patiotype. De verkeersruimte is beperkt gehouden ten gunste van het vloeroppervlak 

en ten behoeve van de mogelijkheid van zowel individuele als groepsactiviteiten in de klaslokalen. 

Deze zijn rondom een patio gegroepeerd die tevens als buitenklas fungeert. Het ontwerp voor 

de school was gebaseerd op de schoolmodellen die tot stand waren gekomen door de samenwer-

king van het Informatiecentrum voor Scholenbouw (ICS) en de dienst van Publieke Werken van 

Amsterdam. Het ICS was opgericht door de ministeries van Wederopbouw en Volkshuisvesting 

en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor studie, documentatie en voorlichting. In de jaren 

zestig wisselde de ICS de ondersteunende rol in voor een meer ontwikkelende rol.50 Het proefmo-

49.  Gemeentelijke studiecommissie voor de bouw van nieuwe scholen voor het kleuter- en lager onderwijs te Amsterdam, Het 
nieuwe schoolgebouw voor Kind en Gemeenschap, Amsterdam 1950, 13.

50.  RDMZ, Categoriaal Onderzoek Wederopbouw: Scholen, Zeist 2002, 33.
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del dat het informatiecentrum ontwikkelde heeft één bouwlaag en is opgedeeld in drie elementen: 

grote leslokalen, patio’s voor lessen in de openlucht en gescheiden speelplaatsen en ingangen 

voor jongere en oudere leerlingen.

Woningbouw

In de woningbouw, die in grote aantallen deels seriematig werd geproduceerd, werd naar differen-

tiatie gestreefd. Er werd onderscheid gemaakt naar de hoogte van de bebouwing, naar de grootte 

van de woningen en naar woningtype. 

Portieketagewoningen
De portieketagewoning is een typisch Nederlands fenomeen dat op zeer grote schaal is toegepast. 

De woningen zijn doorgaans op drie, vier of vijf lagen gearrangeerd aan weerszijden van een 

gezamenlijk, inpandig trappenhuis dat vanaf de straat toegang geeft tot de woningen. De portiek 

was oorspronkelijk vaak open en vormgegeven als onderdeel van de openbare ruimte, maar werd 

later vanwege veiligheidsoverwegingen vaak dichtgezet. Op de begane grond, die soms (gedeelte-

lijk) als een souterrain is uitgevoerd, bevindt zich meestal een laag met bergingen. Voor de oorlog 

werd de portieketagewoning nog gerealiseerd binnen het gesloten bouwblok. Daarbij was de 

straatwand ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School. Aan de achtergevels was veel min-

der zorg besteed; deze hadden doorgaans inpandige balkons of veranda’s over de gehele breedte 

van de woning. Vanaf de jaren vijftig ontstond een andere variant, die werd geïnspireerd door de 

uitkomsten van een in 1933 uitgeschreven prijsvraag (in 1936 gepubliceerd in Goedkope arbeiders-

woningen).51 De belangrijkste vernieuwingen betroffen

 – de hoofdopzet van het bouwblok: een onderbouw met bergingen met daarboven vier woonla-

gen; 

 – een centrale, aan de voorgevel geplaatste trappenhuis met bordestrap, dat per verdieping steeds 

twee woningen ontsluit, in plaats van het gebruikelijke dubbele trappensysteem;

 – een gevelbreedte tussen de zes en zeven meter blijkt het meest economische om een goede wo-

ningplattegrond van minder dan 60 m2 te maken (bij smallere typen, die binnentrappen nodig 

maken, bleek dit nooit mogelijk);

 – de groepering van natte ruimten (keuken, toilet, douche) in één travee (Merkelbach);

 – een onderverdeling in een smalle (met slaapkamers, douche en dergelijke) en een brede beuk 

met woonkamer en keuken;  

 – woon- en werkbalkons (Van den Broek);

 – woningdifferentiatie (Van Tijen, Van den Broek).

Ook de ‘wisselbeuk’, een door Van der Vlugt en Van Tijen in 1934 bedachte oplossing, werd 

veelvuldig toegepast. De ruimte achter het trappenhuis werd in zijn geheel bij één van de twee 

woningen getrokken, zodat die een kamer meer krijgt dan de andere. 

Na de oorlog kreeg de architectuur van de portieketagewoning in de Westelijke Tuinsteden haar 

definitieve vorm. (afb. 43, 44, 45) De meeste portiekflats in de Westelijke Tuinsteden hebben vier 

lagen met hellende daken en met bergingen op de begane grond, zoals voorgeschreven in de 

51.  F. Ottenhof (red.), Goedkope arbeiderswoningen. Afbeeldingen van 28 projecten, ingezonden op de door de gemeente 
Amsterdam gehouden prijsvraag, Rotterdam 1935 [herdruk Amsterdam, 1981].
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43 t/m 45. A. Eibink, portieketagewoningen aan de Jacques Velt-
manstraat in Slotervaart, 1956
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bouwverordening; deze worden ook voor het stallen van fietsen gebruikt. In de onderbouw be-

vinden zich aan de tuinzijde doorgaans twee slaapkamers die horen bij de woningen op de eerste 

verdieping en van daaruit binnendoor te bereiken waren. Dat was als bezuinigingsmaatregel in 

Bos en Lommer ontstaan, zoals in het vorige hoofdstuk staat te lezen. Van Eesteren merkte tijdens 

een bespreking bij de Woningdienst over Geuzenveld op dat het hoge onderhuis slechts uit nood 

was geboren en vreesde clandestiene bewoning.52 Toch bleef dit het meest gangbare woningtype 

in de Westelijke Tuinsteden.

Veel belang werd aan ruimtes voor het drogen van de was toegekend; van buiten mocht geen 

drogende was te zien zijn (wat in de praktijk natuurlijk wel gebeurde). Elke woning kreeg daarom 

een eigen was- en droogruimte. In eengezinswoningen kon de zolder hiervoor worden gebruikt. 

Elke woning had een balkon of een loggia bij de woonkamer, en daarnaast een balkon voor ver-

schillende huishoudelijke werkzaamheden (zoals het opbergen van afval). De afmetingen van de 

verschillende woningtypen lagen vast. Differentiatie tussen verschillende typen leidde tot de regel 

dat hooguit 37,5 % van de woningen twee slaapkamers kregen (voor vier tot vijf personen), en 

tenminste 12,5 % met op zijn minst vier slaapkamers (voor zeven of meer personen) kreeg; voor 

de overige woningen werden vier slaapkamers voorgeschreven (voor zes tot zeven personen).

Hoogbouw
Hoogbouw werd ingezet ter afwisseling van de wijken en moest voorkomen dat de wijken te saai 

zouden worden. In de Nota van Toelichting van het AUP werd uiteengezet dat het economisch niet 

mogelijk en ook niet wenselijk was uitsluitend eengezinswoningen te realiseren. ‘Er is naar ge-

streefd, de wijk een zoo open en ruim mogelijk karakter te verleenen en gebruik te maken van de 

afwisseling, welke de menging van hoogen en lagen bouw kan bieden. Hierbij is er naar gestreefd, 

de hooge bouw eenerzijds aan of nabij parken en plantsoenen, anderzijds aan of nabij de ver-

keerswegen te ontwerpen. Zoodoende kon worden vermeden, dat de uitsluitend voor laagbouw 

bestemde wijken door een te groote uitgestrektheid eentonig zouden kunnen worden.’53 

Het nadeel van de toepassing van laagbouw was dat de nieuwe wijken te uitgestrekt zouden 

worden en veel grond op zouden eisen. Daarvoor kon hoogbouw uitkomst bieden. J.J.P. Oud, die 

op zich geen voorstander was van wonen in hoogbouw, zag vanuit stedenbouwkundig oogpunt 

wel voordelen: ‘op een terrein, waarop bij toepassing van laagbouw een dichte opeenhoping van 

bouwmassa’s zou ontstaan, (kon) nu “ruimte” worden geschapen bij eenzelfde intensiteit van be-

woning’.54 Auke Komter besprak in Forum een artikel van Werner M. Moser over de toepassing van 

hoogbouw in nieuwe woonwijken. Om tegemoet te komen aan een gedifferentieerde samenstel-

ling van de bevolking, is het van belang de wijk te voorzien van de meest uiteenlopende woning-

types. Hoogbouw kon dan bovendien verlevendiging brengen ‘in de vaak wat onbestemde aanblik 

van onze wijken’. Maar er moest wel spaarzaam mee om worden gegaan, zo stelde Moser: ‘”Hoge 

woongebouwen maken het gewenste rationele gebruik van de grond mogelijk, zelfs dan wanneer 

ze door grote open ruimten omgeven worden. Het gebruik mag, evenals dat bij de laagbouw het 

geval is, niet tot het uiterste doorgevoerd worden, anders ontstaan slechts nieuwe huurkazer-

52.  SAA, 5344 archief Stadsontwikkeling, 134/SO 211 Geuzenveld t/m 1954. Gemeentelijke Woningdienst. Tuinstad Geuzen-
veld. Algemene bespreking d.d. 17 juni 1953.

53.  Gemeenteblad 1939, afd. 1, no. 475, ‘Uitbreidingsplan Slotermeer’, 7 juli 1939.
54.  J.J.P. Oud, ‘Duidelijkheid in de Stedebouw’, Forum 4 (1949) 4, 127.
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ne-slums. Deze absoluut noodzakelijke vrije ruimten geven niet slechts afstand, maar zij dienen de 

bewoners en ook algemene doeleinden van de hele wijk (speelplaatsen, enz.).”’55

De grotere populariteit van hoogbouw is deels terug te voeren op de doorbraak van de lift, die de 

sprong van middelhoog- naar hoogbouw, en van portiek- naar galerijwoningen mogelijk maakte.56

Hoogbouw van zeven à acht woonlagen was toegestaan aan de stadslanen (zoals een deel van 

Sloterhof, naar ontwerp van Berghoef, langs de Cornelis Lelylaan), de ringspoorbaan en sommige 

pleinen, zoals Plein ‘40-’45. Van alle bebouwingtypen was hoogbouw het meest omstreden; nog in 

1969 wijdde Bouw aandacht aan het negatieve oordeel van vooral buitenlandse deskundigen, die 

er lichamelijke klachten (bronchitis) en geestelijk leed (‘flatneurose’) mee associeerden.57

Galerijflats
De galerijflat bestaat uit een groot aantal woonlagen boven een onderbouw en met een in- of aan-

gebouwde liftkoker en trappenhuis. Vandaaruit worden de woningen per laag ontsloten door een 

galerij, waarvan de horizontale lijnen uitdrukking geven aan de gevel. Bij een extern trappenhuis 

en liftkoker, wordt aan het overwegend horizontale karakter, een verticaal element toegevoegd.

55.  A. Komter, ‘Duidelijkheid in de Stedebouw’, Forum 4 (1949) 4, 131-136. Het artikel besproken artikel van Moser: ‘’Das 
vielgeschossige Mietshaus im neuen städtischen Wohnquartier’, was in 1949 in het tijdschrift Werk gepubliceerd.

56.  H. Priemus, ‘100 jaar volkshuivesting Amsterdam. Inleiding ter gelegenheid van eeuwfeest Amsterdam’, 15 december 
2015, 4.

57.  A. Blom, B. Jansen, M. van der Heide, De typologie van de naoorlogse woonwijken, Zeist 2004, 34.

46. F. van Gool, galerijflats in Osdorp
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In de jaren voor de oorlog werden slechts af en toe galerijflats gebouwd, aanvankelijk nog als ex-

periment. In Rotterdam ontwierp Van Tijen de Bergpolderflat in opdracht van N.V. Volkswoningen 

(1933). Het telt negen verdiepingen en heeft een staalconstructie. In 1937 bouwde Van Tijen aan 

de Kralingseplaslaan een flat van tien verdiepingen met een betonskelet. Ook het woongebouw 

Zuidplein van Van Tijen en Maaskant uit 1947 bestond uit een betonskelet. Deze betonnen skelet-

ten waren traditioneel vervaardigde skeletten met kolommen, balken en vloeren.

Vanaf eind jaren vijftig was er een groeiende belangstelling voor hoogbouw om aan de toenemen-

de vraag naar de productie van woningbouw te volden. Er werden in plaats van portieketagewo-

ningen met veelal vier woonlagen (die nog per trap bereikbaar waren) nu op grote schaal veel 

hogere galerijflats gebouwd, waarvan de woningen per lift bereikbaar waren.

Als nadelen van galerijbouw werd al sinds de jaren dertig gewezen op geluidshinder en de ver-

minderde lichtinval. Een voordeel was dat de afzonderlijke toegangen tot de woningen kwamen 

te vervallen, wat de bouw goedkoper maakte. Stichting Ratiobouw was in 1959 met een rapport 

gekomen waaruit naar voren kwam dat galerijwoningen bij gelijke seriegrootte en bouwhoog-

te goedkoper waren dan portieketagewoningen of maisonnettewoningen. In opdracht van het 

ministerie stelde de ‘keuzecommissie Efficiënte Woningbouw’ een reeks voorbeelden samen die 

ze kozen uit uitgevoerde of in uitvoering zijnde woningbouwprojecten voor de laagste inkomens. 

Omdat ze geen goed voorbeeld konden vinden van meergezinswoningen in galerijbouw, kreeg Van 

Tijen opdracht om een bouwplan voor dit woningtype te ontwikkelen. Het resultaat werd het jaar 

erop in Bouw gepubliceerd.58

Voorbeelden van galerijflats in de Westelijke Tuinsteden zijn de flats van Zanstra in Slotermeer en 

de flats van Van Gool in Osdorp. Beide projecten werden aan de Sloterplas geprojecteerd, zodat 

veel woningen een weids uitzicht over de plas hadden. (afb. 46)

Rijwoningen
Rijwoningen behoorden na de oorlog tot het meest gewilde type. Deze in rijen geschakelde en op 

de zon georiënteerde woningen worden ook wel doorzonwoningen genoemd. De woonkamer be-

slaat de gehele diepte van de woning en heeft aan beide zijden ramen, die een optimale lichtinval 

mogelijk maken. Ze zijn uitgevoerd in één laag met schuine kap (voor bejaarden), in twee lagen 

met platte daken en in twee lagen met schuine kap (voor gezinnen).

Duplexwoningen
In 1948 werd in opdracht van het Rijk door het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 

met medewerking van de Kerngroep Woningarchitectuur de duplexwoning ontwikkeld en ge-

propageerd. Om tot een snellere voorziening in het woningtekort te komen ging het ministerie de 

mogelijkheid bieden een woning zodanig in te delen en in te richten, dat deze tijdelijk door twee 

gezinnen bewoond kon worden. Het ene gezin op de begane grond, waar de eetkamer als slaap-

kamer werd ingericht en het andere gezin op de verdieping, waar een klein kamertje als keuken 

werd ingericht. Deze duplexwoning was als tijdelijke noodoplossing bedoeld en na verloop van 

58.  T. Idsinga, J. Schilt, Architect W. van Tijen 1894-1974. “Ik ben een rationalist, maar er is meer op de wereld...’, Den Haag 
z.j., 369;  J. Mak, ‘Een “goedkoop” BOUW-plan – maar niet alleen “goedkoop”’, Bouw 16 (1961) 6, 179;  W. van Tijen, ‘So-
berheid eist geen armzaligheid’, Bouw 16 (1961) 6, 179.
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tijd kon deze splitsing weer ongedaan worden gemaakt. Iets wat in de praktijk niet altijd gebeur-

de.

Volgens het meerjarenplan voor de woningbouw voor de periode 1950-1958 zouden er van de 

465.00 te bouwen woningen, 195.000 als duplexwoning worden uitgevoerd. Geen van beide aan-

tallen werd overigens gehaald.59

In 1952 werden naar ontwerp van S. van Woerden, Z.D.J.W. Gulden en I. Blomhert 196 duplexwo-

ningen opgeleverd aan de Burgemeester Fockstraat, de Wolter Brandligtstraat en omgeving in 

Slotermeer. (afb. 47)

Wonen en zorg voor ouderen
Na de Tweede Wereldoorlog werd de zorg en huisvesting van ouderen een van de speerpunten in 

een bijna complete reconstructie van de maatschappij.60 Ouderzorg was niet langer armenzorg, 

zoals voor de oorlog nog het geval was, maar moest zich over alle welstandscategorieën uitstrek-

ken. De enige verschillen waar rekening mee werd gehouden waren die naar de mate van hulpbe-

hoevendheid. Op basis daarvan werden verschillende woningtypologieën gedefinieerd. Het eerste 

type was de bejaardenwoning; woningen die speciaal voor bejaarden werden gebouwd, die nog 

59.  H. Hellinga, ‘De woning als massaprodukt’, in: K. Bosma, C. Wagenaar (red.), De geschiedenis van architectuur en stede-
bouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van Nederland, Rotterdam 1995, 244.

60.  N. Mens, C. Wagenaar, Architectuur voor de gezondheidszorg in Nederland, Rotterdam 2010, 83.

47. S. van Woerden, Z.D.J.W. Gulden en I. Blomhert, 
duplexwoningen in Slotermeer

48. A. Komter, bejaardenwoningen Slotervaart 

49. E.F. Groosman, bejaardenwoningen Slotervaart 50. A. van Eyck en J. Rietveld, bejaardenwoningen 
Slotermeer 
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wel zelfstandig konden wonen. Deze woningen waren doorgaans gelijkvloers, tamelijk klein en 

konden dan wel worden opgenomen tussen de overige woningbouw, of meer bij elkaar worden 

gegroepeerd. Het tweede type was het pensiontehuis of bejaardentehuis. Dat was bestemd voor 

ouderen die huishoudelijke hulp en eventueel een beperkte mate van zorg nodig hadden. Het pen-

siontehuis bestond uit ouderenwoningen voor alleenstaanden, meestal aangevuld met een klein 

aantal echtparenwoningen. Ze hadden gemeenschappelijke voorzieningen zoals eetzalen, con-

versatie- en recreatiezalen, centrale keuken en kantoren. Ten slotte waren er de verpleeghuizen, 

feitelijk ziekenhuizen voor chronische patiënten. Het belangrijkste verschil lag in het niveau van 

de medische voorzieningen. Dat was aanmerkelijk lager dan bij ziekenhuizen en toegesneden op 

het karakter van de doelgroep: te ziek om zelfstandig te kunnen wonen, maar niet ziek genoeg om 

voortdurend zware zorg noodzakelijk te maken. Hoewel bedoeld voor zieken en gebouwd onder 

hetzelfde regime als normale ziekenhuizen verschillen ze toch met de gebruikelijke ziekenhuisty-

pen. Terwijl de architectuur van het toenmalige ziekenhuis bepaald werd door het onderscheid in 

drie hoofdfuncties: behandelhuis, polikliniek en beddenhuis, domineert bij de verpleeghuizen het 

laatste. De polikliniek ontbreekt, de behandelafdelingen zijn betrekkelijk eenvoudig en meestal in 

het hoofdvolume geïntegreerd. Verpleeghuizen werden pas sinds de jaren zestig op grote schaal 

gebouwd.

In de Westelijke Tuinsteden werden de verschillende typologieën verspreid over de wijken gereali-

seerd. Veel ensembles bestaan voor een deel uit bejaardenwoningen. Met de kleine blokjes konden 

de hoven gedeeltelijk worden afgesloten en een afwisseling in bouwhoogten verkregen. Voorbeel-

den zijn de bejaardenwoningen van A. Komter, aan de Pieter Calandlaan in Slotervaart (afb. 48) en 

van E.F. Groosman op de hoek van de Johan Huizingalaan en de Wilhelmina Druckerstraat. (afb. 

49) In een enkel geval bestond het gehele ensemble enkel uit bejaardenwoningen, zoals dat naar 

ontwerp van Aldo van Eyck en Jan Rietveld in Slotermeer (1951-1954), ontworpen in opdracht van 

verschillende woningbouwverenigingen. (afb. 50) De 64 bejaardenwoningen liggen ingeklemd 

tussen de Burgemeester de Vlugtlaan aan de zuidzijde en de groenstrook aan de Burgemeester 

Vening Meineszlaan. Het stedenbouwkundig plan van Stadsontwikkeling bestond uit een tiental 

haaks op elkaar gerangschikte blokjes die drie kleine hoven omsloten. De architecten pasten het 

bebouwingsschema aan om de ‘hinderlijke schaalverkleining, die zo vaak optreedt bij woningen 

voor ouden van dagen’, te voorkomen.61 De zeven blokjes omsluiten twee grote hoven, waardoor 

een grotere ruimtelijkheid tot stand kwam. De ene is een plantsoen van 40 bij 40 meter en werd 

ontworpen als voortzetting van de groenstrook, de andere, wat kleinere is betegeld en voorzien 

van bankjes en vormt de voortzetting van de straat. In de jaren vijftig ontwierp Van Tijen een 

reeks bejaardentehuizen in opdracht van de Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden 

(NCHB), waaronder het A.H. Gerhardhuis in Slotermeer. (afb. 51) De NCHB was een stichting met 

als doel het bouwen en exploiteren van bejaardentehuizen op algemene grondslag. Het moderne 

bejaardencentrum bestonduit een verzorgingsgebouw en zelfstandige woningen. In het verzor-

gingsgebouw werden alle centrale voorzieningen ondergebracht zoals onder meer de administra-

tie, de recreatiezaal, de keuken en de ziekenafdeling, en de kamers van de bejaarden die dagelijks 

verzorging nodig hebben.62

61.  A. van Eyck, J. Rietveld, ‘Woningen voor Bejaarden te Amsterdam (Slotermeer), Forum 11 (1956) 4, 131.
62.  W. van Tijen, M. Boom, J. Posno, ‘Bejaardentehuis te Amsterdam west (Slotermeer)’, Bouwkundig Weekblad 77 (1959) 16, 

604.
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51. W. van Tijen, A.H. Gerardhuis, Slotermeer 

52. H. Hertzberger, De Drie Hoven

53. H. Hertzberger, De Drie Hoven
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Tussen 1964 en 1974 kwam in Slotervaart naar ontwerp van Herman Hertzberger de Drie Hoven 

tot stand dat een bejaardentehuis en verpleeghuis combineerde. Inmiddels is het gebouw gro-

tendeels afgebroken. De Drie Hoven was bestemd voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte 

bejaarden en bejaarden die weinig tot geen zorg nodig hadden. Het complex bestond uit een 

centrumgebouw met vanaf de vier hoeken uitwaaierend vier bouwdelen die elk een hof omsluiten. 

Het eerste bouwdeel omvatte 55 woningen voor echtparen. Het tweede was een verzorgingshuis 

met 171 eenheden voor 190 personen, waarbij elke eenheid uit een kamer met sanitair en kook-

hoek bestaat. Het derde bouwdeel was een verpleeghuis met 250 bedden voor langdurig zieken 

en geestelijk gestoorden en bestond uit verpleegeenheden van 25 bedden, ondergebracht in een-, 

twee en vierbedskamers. Het vierde bouwdeel was het personeelshuis met 21 tweekamerwonin-

gen met keukennis, drie logeerkamers, tien flats voor leidinggevend personeel, zestien kamers 

voor verpleegsters, directiekamers en een woning voor het hoofd technische dienst. In het cen-

trumgebouw, waar de verschillende bouwdelen bij elkaar kwamen, waren allerlei centrale functies 

ondergebracht. De centrale hal functioneerde als een soort dorpsplein, de gangen als binnenstra-

ten. Zo zouden ontmoetingen worden bevorderd en eenzaamheid voorkomen. Het gehele complex 

was gebaseerd op een maatsysteem waarvan de kleinste module een eenheid van 92 cm is. Er is 

gebruikgemaakt van een bouwsysteem van geprefabriceerde betonelementen: kolommen, dragers 

en vloeren. (afb. 52, 53)

Rationalisatie van de woningbouw

Om het tekort van de woningen in te lopen stimuleerde het Ministerie van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting de ontwikkeling van efficiënte woningbouwmethoden (normalisatie, standaardi-

satie en nieuwe productiewijzen. De aandacht kwam steeds meer te liggen op rationalisatie van 

de woningbouw, met de bedoeling veel, snel en goedkoop te bouwen. Dit kon worden bereikt door 

het doorvoeren van normalisatie en standaardisatie in maatvoering, plattegronden en bouwe-

lementen. Hiervoor werkten verschillende stichtingen samen: de Stichting Ratiobouw, de Stich-

ting Studiegroep Efficiënte Woningbouw (die deels aansloot bij het werk van de Kerngroep), de 

stichting BOUW (voor verspreiding van informatie in het tijdschrift Bouw en de stichting Bouwcen-

trum, het voorlichtings- en documentatiecentrum in Rotterdam.

Herhalingsbouw en standaardisatie van plattegronden
De eenvoudigste vorm van rationalisatie bestaat uit hergebruik en standaardisatie van ontwer-

pen. Hier richtte de Studiegroep Efficiënte Woningbouw zich vooral op. Ze voerden voornamelijk 

standaardisatie en normalisatie in de traditionele bouw door.63 Ze ontwikkelden, in aansluiting 

op het werk van de kerngroep, standaardplattegronden en samen met de Nationale Woningraad 

probeerden ze het aantal woningplattegronden terug te brengen tot een aantal standaardtypen, 

die werden gepubliceerd in Bouw.

Ook werd ‘herhalingsbouw’ van gehele complexen toegepast. Zo werden in de jaren vijftig in 

Slotervaart ontwerpen uitgevoerd die eerder in Slotermeer en Geuzenveld waren gebruikt. De 

Woningdienst koos voor deze strategie omdat het zeker een jaar zou duren voor nieuwe ontwer-

63.  H. Hellinga, ‘De woning als massaprodukt’, in: K. Bosma, C. Wagenaar (red.), De geschiedenis van architectuur en stede-
bouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van Nederland, Rotterdam 1995, 248.
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pen alle procedures hadden doorlopen – kostbare tijd ging dan verloren. Herhalingsbouw lag het 

meest voor de hand bij ontwerpen die al een zekere eenvormigheid vertoonden, en dat was vooral 

bij de grotere aantallen die door de corporaties werden gerealiseerd het geval. Experimenten met 

andere typen zouden aan particuliere bouwers worden overgelaten.64 Herhalingsbouw gold als een 

noodgreep. Van Eesteren meende dat het tot verarming leidde: plannen moesten zich juist van on-

gedifferentieerd naar gedifferentieerd ontwikkelen en verschillende woningtypen mogelijk maken 

64.  SAA 485C Archief van de Commissie voor het Stadsschoon, Schoonheidscommissie [...], inv.no. 60. Notulen van de twee-
de vergadering in 1954 van de Commissie voor de Nieuwe Stad, 17 februari 1954.

54. Locatie van in uitvoering zijnde en nog te bouwen woningcomplexen, stand 1 januari 1959; met verdeling tradi-
tionele bouw en systeembouw door gemeente en corporaties en door particulieren
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– dat was bij herhalingsbouw zo goed als uitgesloten.65 In Slotervaart maakte het winkelcentrum 

dat tussen de herhaalde woningen lag nog een zekere variatie mogelijk, reden om hier herhalings-

bouw toe te staan.  

Systeembouw
De ontwikkeling van systeembouw (niet-traditionele bouwmethoden) was een ander middel om 

tot rationalisatie van de woningbouw te komen, een taak die de in 1946 opgerichte Stichting 

Ratiobouw toebedeeld kreeg. Daarnaast bracht ze adviezen uit, liet proefwoningen bouwen en 

keurde bouwsystemen waarvoor ze keurmerken afgaf. Enkel door deze stichting goedgekeurde 

systemen konden in ontwikkeling worden genomen. 

De belangrijkste redenen om te zoeken naar efficiënte en alternatieve bouwmethoden en -mate-

rialen waren een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en een tekort aan bouwmaterialen. De 

eerste systemen stonden nog vrij dicht bij de traditionele bouw en bestonden over het algemeen 

uit gestapelde betonblokken, van een groter formaat dan baksteen. In de Westelijke Tuinsteden 

werden verschillende bouwsystemen toegepast: Airey, RBM, BMB en MUWI. (afb. 54)

Airey
In 1947 introduceerde de overheid het uit Engeland afkomstige Airey-systeem in Nederland. De 

Nederlandse Maatschappij voor Volkshuisvesting (NEMAVO), een vennootschap tussen ministerie, 

institutionele beleggers, bouwnijverheid en bouwindustrie, met H. van Saane (van het gelijkna-

mige bouwbedrijf) als directeur, kreeg de ontwikkeling van het systeem opgedragen. Het Engelse 

systeem combineerde staal, hout en trilbeton. Een skeletconstructie van twee op elkaar geplaatste 

stijve ‘portaaltjes’, elk bestaand uit drie lichte betonstijlen en twee stalen traliebalkjes, werd 

bedekt met binnen- en buitenplaten van een hoogte van 24 cm en een lengte van 90 cm. De platen 

werden gepotdekseld aangebracht. Daarbij vallen de platen horizontaal over elkaar heen. De kap 

werd van hout geconstrueerd. Het Engelse systeem werd vertaald voor de Nederlandse situatie. 

Van Saane betrok daarbij de architecten J.F. Berghoef en H.T. Zwiers en de fabrikanten van de 

onderdelen, N.V. De Vries Robbé en N.V. Betondak. De vorm van de betonstijlen werd aangepast, 

zodat ze op grotere afstand van elkaar konden worden geplaatst. Voor de vloeren ontwierpen ze 

zogenaamde tralieliggers met een ijzeren zigzagconstructie. De buitenplaten liepen van stijl naar 

stijl en hoefden niet gepotdekseld te worden en de naden tussen de platen werden aangesmeerd. 

Voor de binnenafwerking gebruikten ze platen van heraklith.66 Zo werd het Nemavo-Airey (N.-A.)-

systeem ontwikkeld. Het voordeel van de toegepaste constructie was dat de stijlen op willekeurige 

afstanden geplaatst konden worden, zodat ramen en deuren een behoorlijke afmeting konden krij-

gen. Aanvankelijk werden de stalen ramen in speciale betonnen stijlen en -dorpels gevat. Omdat 

die elementen lastig te fabriceren en monteren waren, werd ze aangepast zodat de stalen kozijnen 

van een speciaal profiel op de stijlen bevestigd konden worden. Voor de architecten betekende dit 

in constructief opzicht winst, in esthetisch opzicht echter een ernstig verlies, want ‘de toch al zo 

vlakke gevels verloren het laatste greintje plastiek bij de ramen en bovendien moest het middel 

65.  SAA 485C Archief van de Commissie voor het Stadsschoon, Schoonheidscommissie [...], inv.no. 60. Notulen van de twee-
de vergadering in 1954 van de Commissie voor de Nieuwe Stad, 17 februari 1954.

66.  Z. Messchaert e.a., Pracht in Prefab. Het Nemavo-Aireysysteem in Amsterdam, Amsterdam s.a., 8-9.
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van de kleur gemist worden; hun troost was, dat zij met de raamplaatsing veel vrijer konden wer-

ken dan voorheen’.67  

Berghoef realiseerde verschillende ensembles in de Westelijke Tuinsteden in het Airey-systeem: 

aan de Burgemeester de Vlugtlaan, aan de Burgemeester Fockstraat, aan de Johan Jongkindstraat 

en aan de Cornelis Lelylaan. (afb. 55, 56, 57)

RBM I
Het RBM-systeem is net als het Airey-systeem herkenbaar aan de in de gevels zichtbare betonpla-

ten. Bureau Van Tijen en Maaskant ontwikkelde deze combinatie van giet- en montagebouw sa-

men met de NV Rijnlandse Betonbouw Maatschappij, waaraan ook de naam van het bouwsysteem 

werd ontleend. De gevelbekleding bestaat uit geprefabriceerde tegelplaten van trilbeton. Deze 

vormen tegelijk de bekisting van de draagmuren van normaal grintbeton die werden gegoten. Aan 

de binnenzijde van de woningen vormen vezel-cement isolatieplaten de permanente bekisting die 

eenvoudig konden worden uitgeraapt en gestuct. Ook de vloeren werden op het werk gegoten.68 

67.  J.F. Berghoef, ‘De N.-A. woningen’, Forum 6 (1951) 10, 268.
68.  T. Idsinga, J. Schilt, Architect W. van Tijen 1894-1974. ‘Ik ben een rationalist, maar er is meer op de wereld...’, Den Haag 

s.a., 132-133.

55 en 56. J.F. Berghoef, Airey-woningen in aanbouw aan De Tourton Bruynsstraat, tussen Burgemeester de Vlugt-
laan en Johannes Poststraat 

57. J.F. Berghoef, Airey-woningen aan de Johannes 
Poststraat, tussen Burgemeester de Vlugtlaan en 
Harry Koningsbergerstraat 

58. W. van Tijen, atelierwoningen in het RBM-systeem 
aan de Van Karnebeekstraat in Geuzenveld, 1959 
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Het RBM-systeem werd door Van Tijen voor het eerst toegepast in de bomenbuurt in Delft (1951).

Deze eerste generatie RBM-woningen had een stalen drager met aan de buitenzijde betonnen 

plaatjes. In 1954 werd het systeem aangepast en werd de drager opgebouwd uit geprefabriceerde 

59. J. Brouwer en A. Eibink, portieketagewoningen aan de Charles Leickertstraat in Overtoomse Veld, 1959 
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wandstijlen, die om de 1,25 meter werden geplaatst. De tussenruimte werd opgevuld met beton, 

zodat een stevig casco werd verkregen. De buitengevel werd voorzien van een bakstenen spouw-

muur. Het voordeel van het RBM-systeem was dat men niet aan één maatsysteem vastzat, wat bij 

andere bouwsystemen vaak wel het geval was. Daardoor heeft het verschillende verschijningsvor-

men.69 

In Geuzenveld realiseerde Van Tijen een complex van 448 woningen aan de Nolensstraat (1958). 

(afb. 58) Maar het systeem werd ook door andere architecten veelvuldig gebruikt, zoals door J.P. 

Kloos, J. Brouwer (afb. 59) en F.J. van Gool.

RBM II
Nadat de Rijnlandse Beton Maatschappij opging in het Intervam concern, werd het RBM II sys-

teem ontwikkeld. Dat betekende dat de hoeveelheid materieel (zoals kranen) waar men over kon 

beschikken werd vergroot. Er vond een verandering plaats in de manier van bouwen waar alleen 

nog sprake was van gietbouw. Er werd met behulp van bekisting een constructie van wanden 

en vloeren gemaakt van beton dat werd gegoten. De kopgevels werden doorgaans uitgevoerd 

in metselwerk. Omdat de voor- en achtergevels niet meer dragend zijn, werd vaak gewerkt met 

69.  Zie Kennisbank bestaande woningen: http://www.bestaandewoningbouw.nl/rbm-bouwsysteem-of-systeem-van-bouwen.

60. C. Wegener Sleeswijk, woningen in Baksteen Montage Bouw aan de Nicolaas Ruychaverstraat, 1959 
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houten puivullingen, al dan niet gecombineerd met metselwerkverbanden.70 Kenmerkend zijn de 

gevelbanden in de vlakke gevels. Doordat de gevelbanden aan de vloeren zijn gekoppeld, ontstond 

op die plek een koudebrug.

Het RBM-systeem kon voor verschillende woningtypen worden toegepast en was ook voor hoog-

bouw uitermate geschikt.

Baksteen Montage Bouw (BMB)
Het Baksteen Montage Systeem (BMB) is een systeem dat bestaat uit prefab-elementen van bak-

steen, waarvoor in 1949 een speciaal bedrijf werd opgericht. De bedoeling was dat de baksteen 

het beton aan het oog zou onttrekken. De bakstenen werden in een rechthoekige mal geplaatst en 

overgoten met metselspecie. Dit was lopendebandwerk en kon worden uitgevoerd door onge-

schoolde, goedkope arbeidskrachten. De rechte voegen die de afzonderlijke elementen begrenzen 

zijn meestal wel zichtbaar in de gevels. In de Westelijke Tuinsteden bouwden H. van Vreeswijk, C. 

Wegener Sleeswijk, Van den Broek en Bakema en P. Zanstra woningbouwcomplexen in dit systeem. 

(afb. 60)

70.  Zie Kennisbank bestaande woningen: http://www.bestaandewoningbouw.nl/rbm-bouwsysteem-of-systeem-van-bouwen.

61. F. Groosman, MUWI-woningen in Slotervaart 
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MUWI
Het MUWI-systeem is een stapelbouwmethode die vervaardigd werd door het bedrijf Muijs en de 

Winter, waar ook de naam op gebaseerd is. Het is waarschijnlijk het meest verspreide bouwsys-

teem; tussen 1957 en 1968 werden er ruim 30.000 woningen in dit systeem gebouwd en ook in de 

Westelijke Tuinsteden is het uitgebreid vertegenwoordigd. E.F. Groosman en W.F. van Bodegraven 

realiseerden grote complexen in dit bouwsysteem. (afb. 61) Het systeem maakt flexibele platte-

gronden en meerdere woningtypen in een blok mogelijk. 

Het MUWI-systeem bestaat uit een constructie van lichtgewicht betonblokken van ongeveer 50 cm 

lang, 21 cm breed en 19 cm hoog, die van bovenaf gezien door twee gaten de vorm van een acht 

hebben. Deze blokken werden in halfsteens gestapeld en vervolgens werden de gaten gevuld met 

vloeibare cement. Voor midden-hoogbouw hoefde voor de stabiliteit geen wapening te worden 

toegevoegd, alleen bij de verankering van de vloer. Aan de buitenkant van de gevel is het aangie-

ten van de vloer zichtbaar in de vorm van gevelbanden. Bij hoogbouw werd stabiliteit verkregen 

door bij de dragende wanden aan de gevel, in het werk gestorte gevelkolommen van gewapend 

beton toe te voegen. 

Het bouwbedrijf zocht voortdurend naar constructieve, thermische en akoestische verbeteringen, 

zodat ook bij de MUWI-woningen verschillende generaties zijn te onderscheiden.

Architectonische uitwerking

De woningcomplexen worden gekenmerkt door tamelijk veel herhaling en gelijkvormigheid, hoe-

wel er wel degelijk veel verschillen te onderscheiden zijn, vooral in de detaillering.

Wat betreft de gevels is er sprake van een alzijdigheid. Er is vaak betrekkelijk weinig onderscheid 

tussen voor- en achterkanten. Iets wat heel bewust werd nagestreefd, in verband met de open 

bebouwing en de zichtbaarheid van de achterzijden van de blokken. Bij de portieketagewoningen 

zijn de plinten aan de straatzijde doorgaans vrij gesloten; aan die zijde bevinden zich meestal 

bergingen op de begane grond. Aan de tuinzijde zijn de blokken meer open; daar bevinden zich 

de slaapkamers behorende bij de eerste verdieping. Ritmering en plasticiteit in de gevel wordt 

verkregen door de balkons.

Wat betreft de dakvormen is er onderscheid tussen platte en schuine daken. Volgens Frans van 

Gool, die gedurende een periode van vier jaar bij de Woningdienst werkte, was het AUP een keurs-

lijf, maar viel over de dakvorm wel te spreken. De woningbouwverenigingen en de Woningdienst 

waren ‘kampioen in het maken van een pannendak, terwijl de geest van het AUP en van veel mo-

derne architecten naar het platte dak neigde. Je kon rekenen op een veto van de vereniging, van de 

dienst, of ook wel van het Rijk, wanneer je het waagde een plat dak te tekenen.’71 Maar uiteinde-

lijk werden toch redelijk veel ensembles met platte daken gerealiseerd.

De volumes en de rooilijnen waren nauwkeurig vastgelegd door de dienst Stadsontwikkeling, 

maar voor materialen golden geen instructies. ‘Hooguit kwam het voor dat de gemeente een 

afspraak had gemaakt met grote systeembouwers en die afspraak leidde er dan toe dat je een be-

paald systeem bij de opdracht mee kreeg.’72 Veel ensembles hebben bakstenen gevels en over het 

71.  B. Colenbrander, Frans van Gool. Leven en werk, Rotterdam 2005, 35.
72.  B. Colenbrander, Frans van Gool. Leven en werk, Rotterdam 2005, 35.
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algemeen hebben de woningen houten kozijnen. Inmiddels zijn de kozijnen meestal vervangen 

voor een kunststofvariant en zijn de gevels, wegens de slechte isolatie bekleed.

Er zijn grofweg vijf soorten ensembles te onderscheiden, zoals het schema weergeeft.

Interieur: Goed Wonen

De nieuwe, lichte en betrekkelijk kleine woningen vroegen om een nieuwe benadering van het wo-

nen, waarbij het interieur doorslaggevend was. De Stichting Goed Wonen maakte zich sterk voor 

het verbreiden van moderne interieuropvattingen. De stichting publiceerde adviesboeken (zoals Ik 

kan wonen), gaf een tijdschrift (Goed Wonen) uit en richtte modelwoningen in die lieten zien hoe 

het nieuwe wonen in de praktijk moest worden gebracht. Typerend voor de inrichting van Goed 

Wonen zijn de lichte, stalen meubels en dunne taps toelopende schuine poten van stoelen en 

tafels. Dergelijke elementen moesten zorgen voor een zekere ruimtelijkheid en openheid. 

Het was de bedoeling om een verantwoorde vormgeving van de woninginrichting onder de 

aandacht te brengen aan een groter publiek en ook voor de gewone man bereikbaar te maken. 

Veel van de ideeën kwamen voort uit de vooroorlogse idealen van licht, lucht, ruimte en efficien-

cy, gecombineerd met een eerlijk materiaalgebruik en functionaliteit. Verschil was echter dat het 

destijds het grote publiek nooit had bereikt terwijl dat nu wel het geval was.73

Idee was dat een modern, functioneel interieur zou leiden tot vrije, blije mensen.74 Centraal ston-

den de behoeften van de verschillende gezinsleden in huis, dat vroeg om flexibele woningbouw-

plattegronden, die gemakkelijk waren aan te passen aan de veranderende behoeften. Bezigheden 

waren gegroepeerd rond de belangrijke functies: wonen, werken en rusten.75

73.  J. Huisman, I. Cieraad, K. Gaillard, R. van Engelsdorp Gastelaars, Honderd jaar wonen in Nederland, Rotterdam 2000, 146-
149.

74.  J. Huisman, I. Cieraad, K. Gaillard, R. van Engelsdorp Gastelaars, Honderd jaar wonen in Nederland, Rotterdam 2000, 146; 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Interieurs uit 1940-1965, Amersfoort 2018.

75.  J. Huisman, I. Cieraad, K. Gaillard, R. van Engelsdorp Gastelaars, Honderd jaar wonen in Nederland, Rotterdam 2000, 149.

soort bouw dakvorm materiaal gevels vensters decoratie voorbeeld

traditionele 
bouw

schuine daken baksteen houten kozijnen,
gaten in gevels

geen decoratie Van der Steur, 
Slotervaart

traditionele 
bouw

schuine daken baksteen houten kozijnen, 
gaten in gevels

decoratie Eibink, Sloter-
vaart

traditionele 
bouw

platte daken baksteen stalen kozijnen, 
gaten in gevels

decoratie Lammers, Slo-
termeer

bouwsystemen platte daken baksteen met 
betonnen ele-
menten

doorlopende 
raampartijen

geen decoratie Van Bodegra-
ven, Groosman 
(MUWI)

bouwsystemen zowel platte 
als schuine 
daken (of iets 
afgeschuinde 
daken)

gevelplaten stalen kozijnen, 
gaten in gevels

soms decoratie Berghoef (Airey), 
Slotermeer, 
Slotervaart

Schema 1:  Soorten bouwblokken (Deels ontleend aan: Gert Jan te Velde, adviseur Mooi Verduurzamen in opdracht 
van Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Amsterdam,  Welke gevelaanpak bij verduurzaming? - een leidraad. okto-
ber 2017)
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Ook in de Westelijke Tuinsteden werden enkele modelwoningen volgens de principes van Goed 

Wonen ingericht, zoals een van de rijwoningen aan de Savornin Lohmanstraat van J.P. Kloos. Deze 

werd ingericht door J. Niegeman. De woning werd ingericht om de toekomstige bewoners te laten 

zien hoe een dergelijke woning zou kunnen ingericht om maximaal profijt te trekken uit de inde-

ling, plaatsing ramen en deuren en dergelijke.

Betekenis voor de waardestelling
 – De Westelijke Tuinsteden introduceerde verschillende vormen van open verkavelingen;

 – Hoewel de infrastructuur de drager van het stedenbouwkundig plan bleef is deze niet lan-

ger bepalend voor de ruimtelijke compositie. De infrastructuur is ingebed in de grootschali-

ge open ruimte waarin het groen en de waterstructuur domineren. Pleinen, voorheen vaak 

hoogtepunten in de stedenbouwkundige compositie, spelen een ondergeschikte rol;

 – De infrastructuur vertoont een duidelijke hiërarchie. Aanvankelijk werd geen rekening ge-

houden met de opkomst van het particulier autobezit;

 – De visuele werking van openbare gebouwen – kerken, scholen – wordt niet langer bepaald 

door hun plaatsing in door de infrastructuur bepaalde zichtassen;

 – De openbare gebouwen laten typologische innovaties zien.
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8 DE ARCHITECTEN

Inleiding

Tijdens de planningsfase van Slotermeer stelde Ben Merkelbach, beoogd supervisor, een lijst op 

met architecten die in aanmerking zouden komen voor een woningbouwproject in deze tuinstad 

en legde deze eind 1950 voor aan een aantal collega’s.1 De lijst was heel divers en bevatte beken-

de en minder bekende en zowel oudere als jongere architecten. Ze hadden verschillende achter-

gronden en vertegenwoordigden vóór de oorlog verschillende stijlen en stromingen. Sommige 

rekenden zichzelf tot het modernisme, anderen voelden zich meer thuis in de zogenaamde ‘Delftse 

School’, en daarnaast waren er ontwerpers die zich bij geen van beide stromingen thuis voelden. 

Veel architecten waren hun loopbaan voor de oorlog begonnen, en daar lagen ook de wortels van 

de moderne beweging en de Delftse school. De moderne beweging had zich in de jaren twintig 

in twee verenigingen georganiseerd: ‘De 8’, die in 1927 in Amsterdam was opgericht en het iets 

eerder in Rotterdam in het leven geroepen genootschap ‘Opbouw’; na de oprichting in 1928 van 

de CIAM sloten veel modernisten zich daarbij aan. Tussen 1932 en 1943 verscheen De 8 en Op-

bouw, dat is op te vatten als een propaganda-orgaan van de moderne architectuur in Nederland. 

Onder de moderne architecten op Merkelbachs lijstje bevonden zich A. Bodon en J.P. Kloos, en ook 

Merkelbach zelf was een modernist. Dat belette hem niet ook vertegenwoordigers van de Delftse 

School voor te stellen, onder wie J.F. Berghoef, A.J. van der Steur, A. Evers en G.J.M. Sarlemijn. Le-

den van de voormalige Groep ‘32 (Arthur Staal, Piet Zanstra en Auke Komter), die tijdens de oorlog 

hadden gewerkt aan het alternatieve algemeen uitbreidingsplan voor Amsterdam, waren ook 

vertegenwoordigd. Uit onvrede met de anti-moderne houding van Architectura et Amicitia (A et A) 

hadden ze zich van dit genootschap afgesplitst en waren ze in 1934 toegetreden tot De 8.2 Dit was 

echter van korte duur. Ze vonden dat de architecten van de 8 en Opbouw te dogmatisch waren en 

konden zich niet vinden in de strikt functionalistische architectuuropvatting die deze architecten 

erop nahielden. Het kwam tot een breuk toen ze zich achter Sybold van Ravesteyns kritiek tegen 

de pioniers van de moderne beweging schaarden. Van Ravesteyn meende dat de architectuur ook 

een psychologische functie had, die het gebruik van ornamentiek, symboliek en monumentaliteit 

rechtvaardigde.3 Staal meende dat slechts ‘goed functionerende leelijkheid’ ontstond wanneer 

deze aspecten buiten beschouwing werden gelaten. Volgens hem werd de verschijningsvorm van 

een gebouw ook bepaald door esthetische overwegingen en niet alleen door functionele en bouw-

technische.4 In 1937 drukte hij het als volgt uit: ‘Ik pas dus voor dat “zoo is het nuttig en foutloos 

dus zoo is het mooi”. Want het is ook meestal verdraaid vervelend.’5 

Ook de Delftse School gaat terug tot voor de oorlog. De term werd bedacht door de tegenstanders 

ervan en verwees naar de Technische Hogeschool in Delft, waar M.J. Granpré Molière in 1924 tot 

1. J. van der Werf, M. Roosebeek, Atlas AUP Gebieden Amsterdam, Amsterdam, 92.
2. M. Bock, M. Fluks, V. van Rossem, M. Vink, Van het Nieuwe Bouwen naar een Nieuwe Architectuur. Groep ‘32: Ontwerpen, 

gebouwen, stedenbouwkundige plannen 1925-1945, Den Haag 1983.
3. M. Bock, K. Somer, Architect J.P. Kloos (2005). De ethiek van de constructie, Amsterdam 1986, 46.
4. A. Staal, ‘Une maison, un palais?’ de 8 en Opbouw 8 (1937), 82-89.
5. A. Staal, ‘Reisbeschrijving, De 8 en Opbouw (1937), 41-50.
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hoogleraar was benoemd. Granpré Molière meende dat zijn onderwijs een theoretisch fundament 

nodig had. Hij ontwikkelde een esthetische theorie die hij op het neothomisme, een van oorsprong 

katholieke filosofie, baseerde.6 In zijn esthetiek hebben architectuur en stedenbouw de taak de 

essentie van de fysieke en sociale werkelijkheid inzichtelijk te maken. Zo moet duidelijk zijn dat 

een gebouw een driedimensionaal volume is – een plat dak bemoeilijkt dit omdat de afsluiting 

aan de bovenzijde onzichtbaar blijft (vandaar de afdekking van woningen met schuine kappen).7 

Aldus voegt de esthetiek een functie toe aan de functionalistische zakelijkheid – maar anders 

dan in de opvattingen van bijvoorbeeld Groep ’32 werd deze in verband gebracht met universele 

waarden (en niet slechts met de persoonlijke voorkeuren van de ontwerper). Later werd de term 

‘traditionalisme’ geïntroduceerd die een zekere mate van eenduidigheid veronderstelt die feitelijk 

vreemd was aan de Delftse School. Die vormde geen georganiseerde beweging en beschikte niet 

over een eigen tijdschrift, zij het dat het Katholiek Bouwblad in de jaren dertig als spreekbuis ging 

fungeren. De Delftse School bestond uit de aanhangers, vaak voormalige studenten, van Granpré 

Molière (die er overigens om bekend stond zijn leerlingen niet een bepaald architectonisch idioom 

op te willen leggen). Wat de Delftse School in de ogen van de critici extra suspect maakte was het 

institutionele karakter ervan: het had een academie als kern, en academisme gold in de moderne 

beweging als iets dat men moest overwinnen – toch werden Granpré Molières ideeën gevoed door 

dezelfde grondige afkeer van de Beaux Arts traditie als bij de aanhangers van het Nieuwe Bouwen 

te vinden was.8 Die ergerden zich echter ook aan het gemak waarmee Granpré Molière en de kring 

waarvan hij het middelpunt vormde erin slaagde belangrijke opdrachten van de overheid in de 

wacht te slepen. Hoewel beide tegenpolen zich in de jaren dertig tegen elkaar afzetten hadden ze 

ook veel gemeen: ze wilden de positie van de architect versterken (bij lang niet alle bouwwerken 

was het gebruikelijk architecten in te schakelen); ze wilden het afscheid van historische stijlen 

voor eens en altijd bezegelen, en hun belangrijkste doel was de architectuur te vernieuwen – al 

liepen de opvattingen over hoe dat moest uiteen.9 Tijdens de bezetting zochten vertegenwoordi-

gers van beide stromingen toenadering en na de bevrijding werd zelfs even geprobeerd dat ook 

in het ontwerp te laten zien, wat tot de zogenaamde shake-hands architectuur leidde. De vrees dat 

traditionele architecten bij de verdeling van opdrachten in de van staatswege gereguleerde weder-

opbouw werden bevoordeeld leidde tot een kortstondige herleving van de oude tegenstellingen, 

maar toen Merkelbach zijn lijstje maakte waren de scherpste kantjes al weggeslepen. Er was meer 

dan genoeg werk voor iedereen, onder andere omdat al tijdens de bezetting was vastgelegd dat 

alleen erkende architecten mochten werken in van staatswege ondersteunde projecten – in de eer-

ste plaats de wederopbouw, maar ook de volkshuisvesting. Opvallend is wel dat met het particu-

liere opdrachtgeverschap ook de meeste architecten die voor deze beleggers werkten aan de kant 

werden geschoven. Met de signatuur van hun werk zal dat weinig te maken hebben: het idioom 

van de architecten was voor Merkelbach geen reden om ontwerpers uit te sluiten of te bevoor-

6. C. Wagenaar, Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Granpré Molière voor de wederopbouw van Groningen, 
Groningen 1991, 25-41. 

7. C. Wagenaar, Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Granpré Molière voor de wederopbouw van Groningen, 
Groningen 1991, 33.

8. C. Wagenaar, Town Planning in the Netherlands since 1800. Responses to Enlightenment Ideas and Geopolitical Realities, 
Rotterdam 2011, 258.

9. C. Wagenaar, Town Planning in the Netherlands since 1800. Responses to Enlightenment Ideas and Geopolitical Realities, 
Rotterdam 2011, 258.
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delen, en daarmee sloot hij aan bij het in de bezetting opgekomen streven naar samenwerking 

tussen alle richtingen. De geest die uit zijn lijstje sprak is terug te vinden in de architectenkeuze 

in de hele Westelijke Tuinsteden: die weerspiegelt het vooroorlogse architectuurlandschap in alle 

1. Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, overzicht van de supervisoren en architecten in Sloter-
meer, maart 1954
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verscheidenheid. De architectuur in de nieuwe stadsdelen wordt bepaald door de manier waarop 

de ontwerpers in de confrontatie met regels, wenken en voorschriften en met de consequenties 

van de vernieuwingen in het bouwbedrijf hun karakteristieke eigen idioom overeind probeerden 

te houden. Dat levert een verrassend geschakeerd beeld op. De positie die het werk in de Weste-

lijke Tuinsteden inneemt in het oeuvre van de ontwerpers is van belang voor het bepalen van de 

architectuurhistorische waarde van de nieuwe stadsdelen. Dit laat zich het beste illustreren aan de 

hand van enkele architectenbiografieën. (afb. 1)

J.F. (Johannes Fake) Berghoef (1903-1994)

J. F. Berghoef werd op 14 februari 1903 in Aalsmeer geboren. Na de HBS studeerde hij bouwkunde 

aan de Technische Hogeschool in Delft, waar hij les had van J.F. Klinkhamer en H.J. Evers. In 1925 

behaalde hij zijn kandidaatsexamen en vestigde zich als zelfstandig architect in zijn geboorte-

plaats. Daar ontwierp hij voornamelijk woningen in een min of meer traditionalistische stijl. 

Voor zijn eerste ontwerpen greep hij terug op het streekeigene en liet hij zich inspireren door de 

sobere en eenvoudige woningbouwprojecten van de Duitse architecten Heinrich Tessenow en Paul 

Schmitthenner.10

Zijn studie pakte hij in 1927 weer op, maar door werkzaamheden in zijn beroepspraktijk en door 

de tussenkomst van de oorlog behaalde hij zijn ingenieursdiploma pas in 1946. Al een jaar later 

werd hij hoogleraar in de architectonische vormleer aan de TH in Delft, als opvolger van zijn leer-

meester M.J. Granpré Molière. 

In 1930 maakte Berghoef samen met Granpré Molière en J.C. van Epen een studiereis naar Italië, 

ter bestudering van de stedelijke bouwkunst. Ze bezochten de steden Verona, Venetië, Ravenna en 

Bologna. Na de terugkeer van Granpré Molière en Van Epen reisde Berghoef nog naar Florence, Sie-

na en San Gimignano. De architectuur in de bezochte steden was van grote invloed op zijn werk.

Weer in Nederland ontwierp Berghoef arbeiderswoningen in Slootdorp en Middenmeer binnen het 

stedenbouwkundig plan van Granpré Molière voor de Wieringermeerpolder.  

In de jaren 1936-1937 nam Berghoef samen met J.J.M. Vegter deel aan de open prijsvraag voor het 

Raadhuis van Amsterdam, een opgave, waarbij de deelnemende architecten klassieke middelen 

gebruikten om een monumentaal gebouw te ontwerpen: symmetrie, hiërarchie en ornament.11 Het 

ontwerp van Berghoef en Vegter kreeg het ka-

rakteristieke motto ‘Belfort’. (afb. 1) Ze werden 

op basis van hun inzending uitgekozen voor de 

besloten prijsvraag maar uiteindelijk kwam het 

ook na een derde ronde niet tot de keuze van 

10. B. Colenbrander, ‘J.F. Berghoef (1903-1994)’, Archis (1994) 
5, 12.
11. B. Colenbrander (red.), Stijl. Norm en handschrift in de Ne-
derlandse architectuur van de negentiende en twintigste eeuw, 
Rotterdam 1993, 242-243.

1. J.F. Berghoef, J.J.M. Vegter, prijsvraaginzending voor 
het Raadhuis van Amsterdam, 1936-1937
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een uitvoerbaar plan – dat liet nog decennia op 

zich wachten. 

In 1940 werd Berghoef lid van de BNA en tij-

dens de oorlog richtte hij samen met Van Tijen, 

Merkelbach en Van Embden de Studiegroep 

Woningarchitectuur op; de Studiegroep richtte 

een Kerngroep op waarvan Berghoef deel 

uitmaakte. De Kerngroep pleitte onder andere 

voor een toenadering tussen functionalisten en 

traditionalisten. Dat was ook het streven van 

de Doornse Leergangen, waarvan Berghoef een 

van de initiatiefnemers was.

In 1946 kocht het Ministerie van Wederopbouw 

en Volkshuisvesting in Engeland het Ai-

rey-bouwsysteem aan. M. van Saane, directeur 

van de Nederlandse Maatschappij voor Volks-

huisvesting (Nemavo) werkte het samen met 

Berghoef en H.T. Zwiers om tot het Nemavo 

Airey (N.A.)-systeem; behalve de technici van 

Nemavo waren ook die van de Vries Robbé 

en Betondak Arkel daarbij betrokken. ‘Het Ai-

rey-systeem bezit enkele cardinale kwaliteiten 

boven andere prefab-methoden: de onderdelen 

zijn handzaam en kunnen door één man ge-

transporteerd en gemonteerd worden, zij zijn 

verwisselbaar en kunnen op velerlei manieren 

samengevoegd worden, daaruit resulteert dat 

men de huizen in allerlei grootten en met vrije 

plattegronden kan bouwen’, aldus Berghoef.12 

Werd het Airey bouwsysteem in Engeland 

slechts toegepast voor de bouw van dubbele 

woonhuizen, Nemavo werkte het om tot een 

montagesysteem voor de bouw van rijwonin-

gen, etagewoningen en woontorens. Berghoef 

ontwierp woningen voor Amersfoort, Amster-

dam, Eindhoven, Emmeloord, Enschede en 

Zeist in dit montagesysteem. (afb. 2 t/m 4) De 

meeste projecten tonen grote gelijkenis, maar 

met de Sloterhof wist Berghoef met het bouwsysteem een bijzonder en gevarieerd resultaat neer 

te zetten. Berghoef was eigenlijk geen voorstander van montagebouw. Hij gaf de voorkeur aan 

traditionele bouw (zowel voor de ‘ambachtsman’ als voor de ‘beschouwer’). ‘Maar er bestaat op dit 

12. J.F. Berghoef, ‘De N.-A. woningen’, Forum 6 (1951) 10, 267.

1. J.F. Berghoef, J.J.M. Vegter, prijsvraaginzending voor 
het Raadhuis van Amsterdam, 1936-1937

3. Portieketagewoningen (Airey) aan de President 
Kennedylaan, Amsterdam, 1952

4. Portieketagewoningen (Airey) aan de Reina Prinsen 
Geerkingsstraat, Amsterdam-Slotermeer, 1953
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ogenblik een enorme materiële nood, de wo-

ningnood, met heel zijn nasleep van geestelijke 

en morele ellende. Daarentegen moet, wegens 

het tekort aan geschoolde bouwvaklieden, de 

prae-fabricatie wel ingeschakeld worden.’13

Tijdens de wederopbouwperiode mochten 

gemeenten meer woningen bouwen dan 

vastgelegd binnen het contingent indien ze in 

systeembouw gerealiseerd werden. Doordat 

Berghoef de licentie had van het Airey-Ne-

mavo-systeem bezorgde dit hem veel opdrach-

ten, vooral in Amsterdam.

Behalve woningbouwprojecten ontwierp 

Berghoef een aantal raadhuizen: in de Wie-

ringermeerpolder, Aalsmeer en Hengelo. (afb. 

5, 6) Het laatste behoort tot zijn markantste 

projecten. Hiervoor maakte hij in 1951 een reis 

naar Scandinavië. Toch was vooral de Italiaanse 

architectuur van de renaissance een belang-

rijke inspiratiebron voor deze representatieve 

gebouwen. Het resulteerde in een traditie ge-

wortelde, moderne, monumentale architectuur 

waarbij ritme en harmonie belangrijke orde-

ningsprincipes zijn. Deze architectuuropvatting 

onderwees hij ook in zijn colleges in Delft.

Karakteristiek voor Berghoefs ontwerpstijl is 

verder het hoofdkantoor voor de ANWB in Den 

Haag. (afb. 7)

13. J.F. Berghoef, ‘De N.-A. woningen’, Forum 6 (1951) 10, 268.

5. Raadhuis Aalsmeer, 1940-1962

6. Raadhuis Hengelo, 1950-1954

7. J.F. Berghoef en H. Klarenbeek, Hoofdkantoor ANWB, Den Haag, 1972
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Dit ontwerp kwam tot stand in samenwerking met H. Klarenbeek, met wie hij van 1949 tot 1962 

samenwerkte onder de naam Architectenbureau Berghoef en Klarenbeek. Het ANWB kantoor werd 

in 1959 gebouwd in een traditionalistische stijl. Het bestaat uit een rechthoekige kantoorvleugel 

en daaraan gekoppeld een bezoekersdeel in de vorm van een rotonde. Dit deel bestaat uit een 

constructie van geprefabriceerde betonschaalelementen rustend op kolommen en heeft een koepel 

bekleed met koperfolie. De werkruimten liggen in een krans rondom de centrale bezoekersruimte. 

De betonnen prefab elementen worden gecombineerd met baksteen.

Projecten Westelijke Tuinsteden:
 – Object 113: woningen aan de Arondeusstraat, de Victor Rutgersstraat e.o., Slotermeer, 1955 

(drive-in-woningen van drie lagen en rijtjeshuizen van twee lagen)

 – Object 131: Airey-Nemavo woningen aan de Badrianhof, Leo Frijdahof e.o., Slotermeer, 1953 

(portieketagewoningen, 3 woonlagen)

 – Object 279: Airey-Nemavo woningen aan de Burgemeester Fockstraat, Theodorus Dobbestraat 

e.o., Slotermeer, 1953 (portieketagewoningen, plint met 4 woonlagen)

 – Object 357: Airey-Nemavo woningen aan de Comeniusstraat, Johan Huizingalaan e.o. (‘Sloter-

hof ’), Slotervaart, 1958-1960 (portieketagewoningen, maisonnettewoningen, appartementen en 

diverse voorzieningen)

 – Object 638: woningen aan de Hendrik de Bruynstraat, Van Mourik Broekmanstraat e.o., Sloter-

vaart, 1960 (portieketagewoningen en winkels; plint met winkels en 3 woonlagen)

 – Object: 800 (samen met H. Klarenbeek) Airey-Nemavo woningen aan de Johan Jongkindstraat 

7-181, Overtoomse Veld, 1960-1961 (portieketagewoningen, plint met 4 woonlagen

W.F. van Bodegraven (1903-1992)

Willem Franciscus van Bodegraven volgde zijn opleiding voor architect eerst aan de MTS in Den 

Haag (waar Aldo van Eyck een van zijn medestudenten was) en vervolgens aan het Bauhaus in 

Dessau. Van Bodegraven was als architect werkzaam in onder andere Amsterdam, Rotterdam en 

Scheveningen. In de jaren dertig was hij actief bij de Rotterdamse architectengroep Opbouw. Van 

Bodegraven woonde namens Opbouw in 1933 CIAM bij in Athene, de bijeenkomst die aan de func-

tionele stad was gewijd.

In 1942 werd Van Bodegraven gevangengenomen wegens activiteiten in de illegale pers en ver-

bleef in de kampen Amersfoort en Buchenwald. Tijdens zijn gevangenschap correspondeerde hij 

met Gerda Brautigam, zijn latere echtgenote die na de oorlog journalist voor het Vrije Volk en lid 

van de Tweede Kamer voor de PvdA werd.

Samen met Dick Elffers ontwierp hij na de oorlog oorlogsmonumenten in Rotterdam (prijs-

vraagontwerp, 3e prijs) en Scheveningen. Hij trad toe tot de Amsterdamse vereniging De 8 en 

gold als een van de ‘stille’ leden van de architectengroep.14 Voor het zevende congres van CIAM, 

dat plaatsvond in Bergamo en gewijd was aan de menselijke nederzetting, maakte De 8 een reeks 

ontwerpen om ‘te komen tot een eigentijdse vorm voor een Nederlands Dorp’ (terwijl de Opbouw 

een stedelijke woonwijk voor haar rekening nam: de wijk Pendrecht in Rotterdam). Op verzoek van 

14. B. Colenbrander, Frans van Gool. Leven en werk, Rotterdam 2005, 34.
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De 8 verstrekte de Directie van de Noordoostpolder een programma voor een te stichten dorp en 

een werkgroep, bestaande uit W. van Bodegraven, A. Bodon, P. Elling, Aldo van Eyck, W. van Gel-

deren, M. Kamerling, J.P. Kloos, B. Merkelbach. J. Niegeman, G. Rietveld, H. Salomonson, M. Stam 

en tuinarchitecte Mien Ruys werkte gezamenlijk aan een stedenbouwkundig plan voor het nieuwe 

dorp Nagele. C. van Eesteren en J.T.P. Bijhouwer waren als adviseur betrokken bij het ontwerppro-

ces. Op 3 februari 1948 kreeg De 8 officieel opdracht van de Directie van de Wieringermeer om een 

stedenbouwkundig plan te leveren voor Nagele. Nadat het plan was geaccepteerd werd het verder 

uitgewerkt. Samen met Mart Stam en A.H.A. Koets ontwierp Van Bodegraven een woningbouw-

complex binnen het stedenbouwkundig plan (1953). (afb. 1a en b)

Rond 1949 ging Van Bodegraven een samenwerkingsverband aan met Koets en H.J. Hoogerwerf.

In 1954 associeerde Van Bodegraven zich met F. Buriks. Ze namen onder meer een aantal projecten 

van Jac. Bot over die in 1956 was overleden.

Daarnaast ontwierpen zij woningen in de Westelijke Tuinsteden en Amsterdam-Noord (afb. 2, 

t/m 4), een aantal woonhuizen, enkele kantoorinterieurs voor N.V. De Arbeiderspers (1962-1963) 

en de Weekbladpers (1970-1971) en patiowoningen Cannenburg 1-9 in Buitenveldert, waaronder 

1a en b. M. Stam. A.H.A. Koets en W.F. van Bodegraven, woningen, Nagele, 1953
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zijn eigen woonhuis (1963-1965). Het project voor een rijtje bungalows maakte deel uit van een 

experiment om te zoeken naar een nieuwe manier om een villapark in te richten. Zes architecten 

werkten aan vier blokken woningen. Naast Van Bodegraven waren dat L. Hartsuyker-Curjel, E. 

Hartsuyker, C. van der Wilk, A. de Vries en B.O. van den Berg.

2. Woningen aan de Thorn Prikkerstraat, Overtoomse Veld, 1959

3. Woningen aan de Alkmaarstraat, Amster-
dam-Noord, 1962

4. Woningen aan de Zandvoortstraat, Amster-
dam-Noord, 1963



212

Projecten in de Westelijke Tuinsteden
 – Object 449 Portieketagewoningen Derkinderenstraat / Thorn Prikkerstraat /  e.o. 1959 (afb. 2)

 – Object 875 Portieketagewoningen Maassluisstraat 112-634, 1961

Jac. Bot (1892-1956)

Jac. (Jacobus, ook wel Jaap) Bot werd op 14 augustus 1892 in Amsterdam geboren als zoon van 

een smidsknecht. Op twaalfjarige leeftijd werd hij krullenjongen van een timmerman en in de 

avonduren volgde hij een cursus aan de avond-ambachtsschool en de Industrieschool. Na enkele 

jaren werd hij leerling-tekenaar op een architectenbureau. In 1921 vestigde hij zich als zelfstandig 

architect. Tijdens het Interbellum ontwierp Bot samen met H. Baarda woningbouw in een een-

voudige Amsterdamse Schoolstijl in de Gordel ‘20-’40 (1925). Tevens ontwierp hij woningen in de 

Maasstraat en de Michelangelostraat. 

In 1916 werd Bot lid van de Sociaal Democratische Partij (in 1909 opgericht als afsplitsing van de 

SDAP), die in 1919 werd voortgezet als de Communistische Partij Holland (CPH) en in 1935 als de 

Communistische Partij Nederland (CPN). In de jaren dertig werd hij voorzitter van de Bond van 

Kunstenaars ter Verdediging van de Kultuur. Als lid van de Communistische Partij maakte Bot van-

af 1946 deel uit van de Amsterdamse gemeenteraad. In die positie behandelde hij de problematiek 

van de woningbouw en stadsontwikkeling van Amsterdam. Hij verzette zich fel tegen het principe 

van de duplexwoning. Hij noemde de woningsplitsing een vlucht uit de werkelijke problemen van 

de volkshuisvesting, namelijk het bouwen van goede woningen.15

Bot was tijdens de bezetting lid van de Studiegroep voor de Naoorlogse Woningarchitectuur, 

samen met onder andere Berghoef – die betere en goedkopere woningen voor de werkende 

bevolking voor na de bevrijding wenste; hij leidde een van de werkgroepen. Hij sloot zich aan 

bij het kunstenaarsverzet en werd redacteur van het illegale orgaan ‘De Vrije Kunstenaar’. Na de 

bezetting werd hij lid van de G.A.C. en van de Ereraad voor Architectuur. De meeste leden kenden 

elkaar van het kunstenaarsverzet. Ze moesten het gedrag van collega-architecten onderzoeken en 

beoordelen welke tijdens de oorlog ‘fout’ waren geweest.16 In 1945 was hij een van de initiatiefne-

mers van de Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars en een Raad voor de Kunst.

In 1950 maakte Bot een reis naar Polen, waar hij de woningbouw voor Poolse arbeiders bestu-

deerde. Om in Amsterdam de woningnood tegen te gaan, zou er volgens hem een woningbedrijf 

moeten komen, dat op grote schaal systeembouw ter hand zou nemen. Door middel van de 

toepassing van alle soorten systeembouw zouden er 3000 woningen bovenop de 3000 woningen 

die in traditionele bouw gerealiseerd konden worden.17 Bij de bouw van de woningen dacht hij ook 

aan het welzijn van de bouwvakarbeider. In Slotervaart ontwierp hij bij de door hem ontworpen 

woningen aan de Jacob Geelstraat de eerste schaftkeet (1955). 

Naast zijn architectenwerkzaamheden had Bot grote belangstelling voor het culturele leven. Hij 

zat in het bestuur van de Socialistische Kunstenaars Kring (SKK). 

15. ‘Duplex-woningen: vlucht uit woningbouwprobelemen’, De Waarheid, 22 september 1949.
16. D. Keuning, Bouwkunst en de nieuwe orde. Collaboratie en berechting van Nederlandse architecten 1940-1950, Nijmegen 

2017.
17. ‘Jaap Bot bepleit de stichting van een gemechaniseerd woningbouwbedrijf’, De Waarheid, 10 december 1954.



213

Bot heeft veel gepubliceerd, onder andere in het Bouwkundig Weekblad, de Kroniek voor Kunst en 

Kultuur, waarvan hij tevens redacteur was en in De Vrije Katheder.18

Jac. Bot overleed op 9 januari 1956, op 63-jarige leeftijd. Enkele van zijn projecten waren bij zijn 

overlijden nog niet gereed en werden door W.F. van Bodegraven overgenomen.

Projecten Westelijke Tuinsteden:
 – Object 37 Portieketagewoningen, Albrecht Rodenbachhof / Maurits Sabbehof / e.o., 1955

 – Object 126 Portieketagewoningen, Baas Gansendonckstraat / Ernest Staesstraat / e.o., 1951  

(afb. 1)

 – Object 334 Portieketagewoningen, Christiaan Snouck Hurgronjehof / Jacob Geelstraat / e.o., 1958 

(afb. 4)

 – Object 389 Portieketagewoningen, David Humehof / Schopenhauerhof / e.o., 1955

 – Object 725 Immanuel Kanthof 2-12, 1955

 – Object 854 Rijwoningen en winkels, Lodewijk van Deysselstraat 21-107, 1954 (afb. 2)

18. De Vrije Katheder werd in 1940 opgericht als verzetsblad van communistische studenten aan de Universiteit van Amster-
dam; na de bezetting werd het voortgezet en fungeerde het tussen 1945 en 1950 als platform voor linkse intellectuelen en 
kunstenaars. Het probeerde tevens een brug te slaan tussen communisten en niet communisten.

1. Woningen aan de Baas Gansendonckstraat, Am-
sterdam,1951

2. Woningen en winkels aan de Lodewijck van Deys-
selstraat, Amsterdam, 1954

3. Woningen aan de Willem Kloosstraat, 1954 4. Woningen aan de Christiaan Snouck Hurgronjehof, 
1958
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 – Object 1118 Rijwoningen, Slotermeerlaan 38 / Willem Kloosstraat 3-23, 1954 (afb. 3)

J. Brouwer (1919-2013)19

Johannes (Joh.) Brouwer werd op 11 maart 1919 geboren. Na de HBS (1932-1937) volgde hij van 

1937 tot 1940 een opleiding aan de MTS in Leeuwarden. Aan het Polytechnisch Bureau Nederland 

in Arnhem (P.B.N.A.), een schriftelijke opleiding voor technisch onderwijs, volgde Brouwer tijdens 

de oorlog de cursus Betontechniek en na de oorlog Waterbouwkunde. Vanaf 1947 volgde hij ten-

slotte het V.B.O. in Leeuwarden, waar hij in 1950 het diploma behaalde.

Van 1940 tot 1943 was Brouwer als tekenaar-opzichter werkzaam bij architect A. Baart en J.E. 

Wiersma b.i. in Leeuwarden. Van 1943 tot 1950 werkte hij als technisch ambtenaar bij de Dienst 

van Weg en Werken aan de Nederlandse Tramweg Maatschappij in Heerenveen en van 1950 tot 

1953 was hij opzichter bij de bouw van de Koninklijke Verkade Fabrieken N.V. in Zaandam, een 

ontwerp van architect A. Eibink. 

In 1953 trad Brouwer in dienst bij Eibink met wie hij nog enkele jaren samenwerkte en met wie 

19. Niet te verwarren met de in Amsterdam geboren Johan (Joh.) Brouwer (1884-1966). Deze architect realiseerde voor de 
oorlog verschillende woningbouwprojecten in Amsterdam en omgeving in opdracht van het Patrimonium, werkte onder an-
dere samen met C.W Schaling en realiseerde na de oorlog woningen in Bos en Lommer en, in samenwerking met Nielsen, 
Spruit en Van de Kuilen, woningen in Slotermeer. Daarnaast realiseerde hij woningen in Buitenveldert.

1. A. Eibink en J. Brouwer, Woningen aan de Anton Waldorpstraat, Overtoomse Veld, 1959
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hij zich in 1956 associeerde. In 1957 nam hij 

het bureau over. In de jaren vijftig ontwier-

pen Brouwer en Eibink een uitbreiding van de 

Koninklijke Verkade Fabrieken in Den Bosch 

(realisatie 1955-1957). 

Een groot deel van de projecten die Brouwer 

ontwierp of waar hij als architect bij betrokken 

was, kwam tot stand binnen de AUP-gebieden 

in Amsterdam. Hier ontwierp Brouwer samen 

met Eibink enkele woningbouwprojecten, die 

gebouwd werden toen Eibink het bureau al had 

verlaten. Dit latere werk heeft een meer indus-

triële uitstraling dan het vroegere werk van 

Eibink. Er is geen toepassing meer van deco-

ratie, wat kenmerkend was voor de gebouwen 

van Eibink.

Van 1957 tot 1958 realiseerde het bureau in 

opdracht van Woningbouwvereniging “Zomers 

Buiten” een woningbouwcomplex in Overtoom-

se Veld. (afb. 1) De woningen zijn gebouwd 

in het R.B.M. bouwsysteem. Twee U- vormige 

stempels bestaan elk uit twee lage blokken van 

vier lagen en een schuine kap met op de kop 

een hoog blok van acht lagen en een plat dak. 

De onderste lagen hebben een ontsluiting via 

een portiek, de bovenste drie lagen een galerijontsluitng. Opvallend zijn vooral de entreepartijen 

van de hoge blokken die omkaderd zijn door grote betonnen gevelvlakken.  

Voor Osdorp ontwierp Brouwer twee woningbouwprojecten. In 1959 ontwierp hij in deel E voor 

Patrimonium 664 portieketagewoningen (afb. 2) en in 1960,  in deel B, voor de Stichting ‘Algemeen 

Pensioenfonds voor de Haven- en Vervoerbedrijven’ 48 portieketagewoningen. Tussen 1961 en 

1963 kwam naar ontwerp van Brouwer in deel A in Slotervaart nog een project tot stand aan de 

Hemsterhuisstraat. (afb. 3) 

Voor woningbouwvereniging Eigen Haard en Coöperatieve Bouwvereniging Rochdale ontwierpen 

Eibink en Brouwer een woningbouwcomplex in Buitenveldert. Het bestaat uit 384 portieketagewo-

ningen. (afb. 4)

In 1962 maakte Brouwer een uitbreidingsplan voor Nieuwendam-Noord voor de woningbouwver-

eniging Eigen Haard en de Algemene Woningbouwvereniging. Tot slot is bekend dat Brouwer een 

woonhuis ontwierp in opdracht van J.E. Tasma in Grouw (1957).

Rond 1982 ging Brouwer met pensioen en kwam er een einde aan de lange bureaugeschiedenis 

van Eibink, Snellebrand en Brouwer. Op 2 juli 2013 overleed de architect in zijn woonplaats Grouw.

2. Woningen aan de Borrendammerhof, Osdorp, 1962

3. Woningen aan de Hemsterhuisstraat, Slotervaart, 
1963
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Projecten Westelijke Tuinsteden
 – Object 20 Adingerdorphof / Wolbrantskerkweg /  e.o., portieketagewoningen, 1962 (afb, 2)

 – Object 81 Anton Waldorpstraat / Marius Bauerplantsoen /  e.o., 1959 (i.s.m. Eibink) (afb. 1)

 – Object 635 Hemsterhuisstraat 27-65, 1963 (afb. 3)

 – Object 873 M. Hanenbergstraat 18-44 / Tussen Meer 8-64, 1963

A. Eibink (1893-1975)

Adolph Eibink werd op 28 december 1893 in Amsterdam geboren. Hij volgde zijn opleiding aan 

de kunstnijverheidsschool Quellinus, waar hij J.A. Snellebrand (1891-1963) ontmoette, met wie 

hij zich na hun opleiding associeerde. Al tijdens hun opleiding maakten zij in 1915 hun eerste 

gezamenlijke ontwerp: een prijsvraagontwerp voor een Nederlands Hervormd kerkje in Elshout. 

Dit werd niet uitgevoerd; de jury vond het ‘een uiting van hoog opgevoerde fantasie, die echter 

niet geleid heeft tot de oplossing van de vraag (...) naar een eenvoudige dorpskerk’.20 (afb. 1) Het 

ontwerp kreeg aanvankelijk verder weinig aandacht, maar vanaf de jaren zestig werd in het onder 

andere door Reyner Banham aangehaald als een markant voorbeeld van de Amsterdamse School.21 

De vorm van het kerkje was ontleend aan de organische vormen uit de natuur. Dit komt vooral 

20. Geciteerd in: M. Casciato, De Amsterdamse School, Rotterdam 1991, 52.
21. R. Banham, Theory and Design in the First Machine Age, New York, Washington 1960 (2e druk 1967), 173. 

4. Woningen in Amsterdam-Buitenveldert, 1963
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tot uiting in de dakliggers van de kerkzaal, die als een gebogen ribben door een ruggengraat met 

elkaar verbonden. Van bovenaf ziet het eruit als een schild van een soort schildpad. 

Voor hun bouwwerken, waarbij eenheid van plattegrond en opstand werd nagestreefd, was Eibink 

voorstander van de toepassing van gewapend beton, zoals hij in 1919 in het tijdschrift Wendin-

gen beschreef. Het zeer aanlokkelijke van dit materiaal voor de architect was zijn zeer veelzijdige 

eenheid. ‘Immers het karakter van het beton: namelijk het gegoten zijn uit een stuk, is door de 

bewapening een eigenschap van groote beteekenis rijker geworden, aangezien het gewapend 

beton nu ook naar alle kanten en in willekeurige richting krachten op kan nemen, de op haar 

uitgeoefende krachten in evenwicht brengen. En hierdoor is het beton als het ware van doode stof 

tot levend organisme geworden.’22 Als illustratie gebruikte hij niet alleen het kerkje in Elswout, 

maar ook ander werk uit de vroege periode van Eibink en Snellebrand. Dit vroege werk is type-

rend voor de Amsterdamse School, met veel natuurlijke, organische vormen. Voorbeelden zijn het 

22. A. Eibink, ‘De toepassing van gewapend beton’, Wendingen 2 (1919) 11, 3.

1. Prijsvraagontwerp voor een kerkje te Elshout, 1915
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zomerhuisje in Bergen, ‘de Hooiberg’ (1921) 

voor Eibink, met een ovale plattegrond en een 

gebogen rieten kap (afb. 2) en een landhuis in 

Velsen (1920). 

Al tijdens zijn studie trad Eibink toe tot het 

genootschap Architectura et Amicitia. Eind 

1921 werd hij lid van de redactie van het her-

nieuwde weekblad Architectura, het tijdschrift 

van het genootschap, waarvan dan het eerste 

nummer verschijnt. In 1934 werd Eibink be-

stuurslid van A et A, in 1935 werd hij secretaris 

en in 1939 vicevoorzitter. Tijdens de bezetting 

kwamen de activiteiten van het genootschap 

stil te liggen en in 1942 trad het bestuur af. 

Na de bevrijding was Eibink nog korte tijd 

vicevoorzitter, maar toen er een nieuw bestuur 

werd benoemd, trok hij zich terug.

Tijdens het interbellum veranderde de stijl van Eibink en Snellebrand geleidelijk. De organische 

vormen maakten plaats voor meer strakke geometrische gevels en rechthoekige plattegronden. In 

1929 ontwierpen zij een woningcomplex aan het Stadionplein in Amsterdam in opdracht van de 

N.V. Woningbouw Adolf Bruinsma. (afb. 3) Plasticiteit wordt hier vooral verkregen door de terugs-

pringende gevels. In 1930 ontwierpen ze de uitbreiding van de VARA studio in Hilversum waarbij 

ze nog op twee gedachten leken te hinken. (afb. 4) Strakke, wit gepleisterde gevels met vensters 

met dunne profielen contrasteren met het donkere, paraboolvormige dak. Een ander voorbeeld 

van deze meer zakelijke architectuur zijn de ontwerpen uit het begin van de jaren dertig voor drie 

scholen in Heerlen, Geleen en Hoensbroek, waarvan er uiteindelijk twee werden uitgevoerd. (afb. 

5) Ze zijn opgebouwd uit grote rechthoekige bouwdelen met elk een eigen functie en voorzien van 

grote ramen voor een maximale lichttoetreding.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg Eibink samen met W. van Tijen en A.J. van der Steur illegaal 

de leiding over de BNA, nadat het bestuur formeel was afgetreden.23 Samen met onder andere 

Van der Steur en Wieger Bruin verzette Eibink zich tegen de Kultuurkamer, een instituut dat door 

de Duisters was ingesteld en waarbij alle kunstenaars aangesloten moesten zijn om te kunnen 

werken. Ze dienden bij Rijkscommissaris A. Seyss Inquart een rekwest in tegen de oprichting van 

de Kultuurkamer. Samen met een paar anderen werd Eibink op 18 maar 1942 gearresteerd en eerst 

naar de strafgevangenis in Scheveningen en vervolgens naar concentratiekamp Amersfoort over-

gebracht. Uiteindelijk kwam hij in het gijzelaarskamp Sint-Michielsgestel terecht en zat daar tot 

het einde van de bezetting vast.24

Na 1945 gingen Eibink en Snellebrand onafhankelijk van elkaar verder. Eibink werkte eerst korte 

tijd samen met P. Vorkink (1878-1960), wiens bureau hij in 1950 overnam en ging daarna als zelf-

23. D. Keuning, Bouwkunst en de Nieuwe Orde. Collaboratie en berechting van Nederlandse architecten 1940-1950, Nijmegen 
2017, 54.

24. A. van de Pijpekamp, B. Jansen, A. Eibink (1893-1975) J.A. Snellebrand (1891-1963). De lange weg van de Amsterdamse 
School tot Forum, Rotterdam 2003, 32.

2. Zomerhuisje 'de Hooiberg' voor Eibink, Bergen, 
1921
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standig architect verder. Snellebrand werkte samen met G.W.E. Tuynman (1917-1960). Zij ontwier-

pen onder andere enkele projecten in de Westelijke Tuinsteden. Hun laatste werk was het Willem 

Dreeshuis in Amsterdam.

Eibink ontwierp na 1945 onder meer verschillende gebouwen voor gezondheidszorg, enkele her-

vormde kerkgebouwen en woningbouw in Buitenveldert, Bos en Lommer, Slotermeer en Sloter-

vaart.

In 1948 trad J. Brouwer bij Eibink in dienst en nam het bureau in 1957 over. Eibink overleed in 

1975 in Bergen.

Projecten Westelijke Tuinsteden:
 – Object 19 Adèle Opzoomerstraat / Van Moerkerkenstraat /  e.o., portieketagewoningen, 1954

 – Object 70 Andries Snoekstraat / Ward Bingleystraat /  e.o., portieketagewoningen, 1956

 – Object 81 Anton Waldorpstraat / Marius Bauerplantsoen /  e.o., portieketagewoningen, 1959

3. Woningen Stadionplein, Amsterdam, 1929 4. Uitbreiding VARA-studio, Hilversum, 1930

5. Schoolgebouw Stichting De Neutrale Volksschool, 
Hoensbroek, 1930-1932

6. Ebink en Snellebrand, Willem Dreeshuis, Amster-
dam, 1957
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A. Evers (1914-1997) en G.J.M. Sarlemijn (1909-1993)

Het architectenbureau Evers & Sarlemijn werd in 1941 opgericht door de naamgevers Gerardus 

Josephus Maria Sarlemijn en Aat Evers. Sarlemijn werd in 1909 in Amsterdam geboren en volgde 

de opleiding bouwkunde aan de Middelbare Technische School (MTS). In 1932 kwam hij in dienst 

bij binnenhuisarchitect P. Bromberg, waar hij chef de bureau werd. Hij werkte hoofdzakelijk aan 

kleine opdrachten zoals verbouwingen, interieurs en meubelontwerpen. Aat Evers werd in 1914 

in Amsterdam geboren en ook hij studeerde bouwkunde aan de MTS. Na zijn studie werkte hij van 

1933 tot 1938 als bouwkundig tekenaar bij J.E. Wiersma en van 1938 tot 1939 bij de Nederlandse 

Spoorwegen aan de bouw van het Amstelstation naar ontwerp van H.G.J. Schelling. Daarna werkte 

hij nog enige tijd bij J.F. Berghoef, waar hij betrokken was bij het Polderhuis, de abdij in Middel-

burg en de Amsterdamse Stadhuisprijsvraag. 

De eerste opdracht van het architectenbureau Evers en Sarlemijn was het ontwerp voor een maga-

zijngebouw voor de behangselfabriek van Rath en Doodeheefver N.V. op de hoek van de Reguliers-

gracht en de Noorderstraat in Amsterdam, dat net voor de bouwstop, in 1942 werd opgeleverd. 

(afb. 1) Verder bestonden de werkzaamheden tijdens de bezetting voornamelijk uit kleine interi-

europdrachten, opmetingen van monumenten en lesgeven. Daarnaast volgden ze in Delft de colle-

ges ‘ontwerpen’ en ‘schoonheidsleer’ van M.J. Granpré Molière en ‘stedebouw’ van P. Verhagen. 

1. Magazijngebouw voor de behangselfabriek van Rath en Doodeheefver N.V., Amsterdam, 1942
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Evers en Sarlemijn waren beiden katholiek en aanvankelijk beïnvloed door de Delftse School 

werden ze adepten van de Bossche School. Grondlegger van deze stroming was Dom Hans van der 

Laan. Samen met zijn broer Nico van der Laan en C. Pouderoyen gaf hij na de oorlog in Den Bosch 

de Cursus Kerkelijke Architectuur (CKA), vandaar de naam Bossche School. Evers en Sarlemijn 

volgden deze cursus vanaf 1947. Kenmerkend voor deze stroming is de toepassing van een sys-

teem van verhoudingen – het zogenaamde plastische getal – op alle onderdelen van een gebouw. 

Hierdoor ontstaat een proportionele relatie tus-

sen alle delen van het gebouw. Vanuit de CKA 

werden ook studiereizen georganiseerd naar 

Zuid-Frankrijk (1948) en Noord-Italië (1949) 

waaraan Evers en Sarlemijn deelnamen en die 

voor hen voor inspiratie zorgden. 

Na de oorlog kreeg het bureau grote opdrach-

ten zoals kerken, scholen en woningbouwpro-

jecten.

In Bos en Lommer bouwde het bureau in op-

dracht van de R.K. Woningbouwvereniging ‘Het 

Oosten” twee blokken in een verkavelingsplan 

met strokenbouw. (afb. 2) De woonkamers zijn 

georiënteerd op de gemeenschappelijke binnentuin. Voor Slotermeer ontwierpen ze onder andere 

de Sint Catharinakerk (1950-1955) en woningbouw en winkels aan de Burgemeester de Vlugtlaan 

(1952-1954). (afb. 3) Tevens ontwierpen ze verschillende scholen in de Westelijke Tuinsteden. Ver-

der realiseerden ze grote woningbouwprojecten in Gorinchem (1952-1955) en in Nijmegen (1952-

1955) en een bejaardentehuis in Breda (1952) (afb. 4)

Na 1981 werd het bureau voortgezet door C.F.M. Sarlemijn, de zoon van Sarlemijn.

2. Woningen Akbarstraat, Leeuwendalersweg, Bos en 
Lommer, Amsterdam, 1951

3. Winkels en woningen aan de Burgemeester de Vlugtlaan, Amsterdam-Slotermeer, 1954
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Projecten Westelijke Tuinsteden:
 – Object 28 portieketagewoningen, Akbarstraat 

/ Leeuwendalersweg /  e.o., 1951 (afb. 2)

 – Object 67 gangschool, Amundsenweg 1, 1960

 – Object 177 portieketagewoningen, Bernard 

Loderstraat 15-82 / Jacques Oppenheimstraat 

2-28, 1954-1960 (i.s.m. J.M. van Hardeveld)

 – Object 267 winkels met bovenwoningen, Bur-

gemeester De Vlugtlaan 77-117 / Theodorus 

Dobbestraat 94-134, 1954 (i.s.m. L. Peters) 

(afb. 3)

 – Object 275 RK-kerkgebouw + gangschool, 

Burgemeester Eliasstraat 72-76 / Louis Naar-

stigstraat 1, 1956-1965

 – Object 514 halschool, Erik de Roodestraat 18, 

1959

 – Object 543 portieketagewoningen, Freek 

Oxstraat 2-28 / Lex Althoffstraat 2-28, 1953 (i.s.m. L. Peters)

 – Object 595 portieketagewoningen, Grasrijk / Wildeman /  e.o., 1959

 – Object 686 duplexwoningen, Hoekenes / Vreedenhaven /  e.o., 1960

 – Object 737 gangschool, Jacob Geelstraat 36-40, 1971

 – Object 1071 gangschool, Reinaert de Vosstraat 27, 1960

 – Object 1123 portieketagewoningen, Speelmanstraat 2-82 (i.s.m. L. Peters)

Aldo van Eyck (1918-1999)

Aldo van Eyck werd geboren in 1918 in Driebergen en groeide op in Engeland, in Golders Green in 

de buurt van Londen. Zijn opleiding tot architect volgde hij eerst aan de MTS in Den Haag (1935-

1938) en vervolgens van 1938 tot 1942 aan de Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in 

Zürich. 

Op voorspraak van Sigfried Giedeon kwam hij na de oorlog in dienst van Publieke Werken in Am-

sterdam, op de afdeling Stadsontwikkeling bij Van Eesteren, waar hij van 1946 tot 1951 werkte.

Op initiatief van Jacoba Mulder kreeg hij de opdracht om speelplaatsen te ontwerpen. Tussen 1947 

en 1978 zou hij er in totaal ongeveer 730 ontwerpen. Ook voor de Westelijke Tuinsteden ontwierp 

hij er verschillende, zoals in de Anselmushof in Slotermeer.

Van Eyck was een functionalist van de jonge generatie en werd lid van ‘de 8’ in 1946 en van CIAM 

vanaf 1947, waarvoor Van Eesteren hem had voorgedragen. Hij werkte mee aan de voorbereiding 

van CIAM 6 in Bridgwater (1947). Dit ging opnieuw over onderwerpen die sinds Sarraz centraal 

hadden gestaan, maar behandelde daarnaast ook twee nieuwe onderwerpen, waardoor het een 

nieuwe fase inluidde in het CIAM-denken: de relatie tussen architectuur, schilder- en beeldhouw-

kunst en daarnaast de ‘communityplanning’.25 

25. F. Strauven, Aldo van Eyck. Relativiteit en verbeelding, Amsterdam 1994, 117.

4. Tehuis voor bejaarden, Breda, 1952
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In 1947 raakte Van Eyck geïnspireerd door de COBRA-groep, waarmee hij samenwerkte en waar hij 

twee tentoonstellingen voor inrichtte. De verbeelding van kinderen die deze kunstenaars in hun 

werk als uitgangspunt namen zag hij als authentieke uitingen van het nieuwe bewustzijn. Een 

andere inspiratiebron vormde primitieve volksculturen en de kashba. Hij maakte in 1951 en 1952 

twee reizen naar Noord-Afrika waar hij op zoek ging naar de oerelementen van de architectoni-

sche taal. Jan Rietveld, met wie hij op dat moment samenwerkte in Slotermeer, was een van zijn 

medereizigers tijdens een van deze tochten. Van de reizen publiceerde Van Eyck in 1953 foto’s in 

Forum begeleid door korte teksten on de titel ‘Bouwen in de Zuidelijke Oasen’.26

Van Eyck speelde een belangrijke rol bij de voorbereiding van CIAM 10 in Dubrovnik (1956) met 

als onderwerp ‘De Habitat, probleem van relaties’. In 1954 kwam een kerngroep van ‘angry young 

man’ die elkaar het jaar ervoor tijdens CIAM 9, in Aix-en-Provence hadden ontmoet en ontevreden 

waren over het resultaat, in Doorn bij elkaar. Ze wilden de architectuur en stedenbouw niet langer 

opvatten ‘als de resultante van functies, maar als de materiële vorm van relaties’.27 Het comité dat 

de voorbereiding van CIAM 10 op zich kreeg, waaronder Aldo van Eyck (‘de 8’) en Jaap Bakema (Op-

bouw) noemde zich Team X.

Van 1959 tot 1963 zat Van Eyck in de redactie van Forum (onder andere met Jaap Bakema, Herman 

Hertzberger, Dick Apon). Het eerste nummer met ‘het verhaal van een andere gedachte’, was een 

kritiek op de heersende bouwpraktijk in Nederland en werd geredigeerd door Van Eyck. 

26. A. van Eyck, ‘Bouwen in de Zuidelijke Oasen’, Forum 8 (1953) 1, 28-37.
27. A. van der Woud, Het nieuwe Bouwen Internationaal/International. CIAM Volkshuisvesting Stedebouw Housing Town Plan-

ning, Delft 1983, 102.

1. Speeltuin in de Anselmushof in Slotermeer
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Vanaf 1951 was Van Eyck werkzaam als zelfstandig architect. Met Jan Rietveld ontwierp Van Eyck 

64 bejaardenwoningen in Slotermeer (1951-1954). Tevens ontwierp Van Eyck in de Westelijke Tuin-

steden een brug (brugnummer 21) aan de Burgemeester Röellstraat (1955-1957).

Met zijn Burgerweeshuis in Amsterdam (1957-1960), kreeg Van Eyck internationale bekendheid. 

(afb. 2) Het complex is gerangschikt als een cellulair weefsel van individuele, elkaar afwisselde, 

overkoepelde en open ruimtes. 

Eveneens in Amsterdam ontwierp hij Het Hubertushuis (1973-1981), een tehuis voor alleenstaande 

moeders met hun kinderen. (afb. 3) Het gebouw is aan de achterkant rondom een binnenplaats 

georganiseerd. Het zit vol met onverwachte details en tussenruimtes die de bewoners in staat stel-

len hun eigen leven te leiden binnen de gemeenschap. Het gebouw is in felle kleuren geschilderd 

om de ruimtes te articuleren en een kleine, 

caleidoscopische stad te maken van het huis.

In 1971 associeerde Van Eyck zich met Theo 

Bosch, met wie hij tot 1982/1983 samenwerkte. 

Zij realiseerden onder andere diverse woning-

bouwprojecten in Deventer en Zwolle en de 

Faculteit der Letteren voor de Universiteit van 

Amsterdam (1975-1985). (afb. 4)

Van 1983 tot 1999 werkte Van Eyck samen met 

zijn echtgenote Hannie van Eyck-Van Roojen.

Zij ontwierpen samen onder ander kantoor-

gebouw Tripolis (1990-1991), psychiatrisch 

ziekenhuis Huize Padua in Boekel (1980-1989) 

(afb. 5) en de Algemene Rekenkamer in Den 

Haag (1992-1997).

Naast zijn werkzaamheden voor zijn bureau, 

doceerde Van Eyck aan verschillende kunst- en 

architectuuropleidingen. Van 1951 tot 1954 

doceerde hij aan de Academie voor Kunst en 

Industrie in Enschede, van 1951 tot 1966 aan 

het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs 

in Amsterdam, van 1954 tot 1959 aan de Aca-

demie van Bouwkunst in Amsterdam en van 

1966 tot 1984 aan de Technische Hogeschool in 

Delft. Van 1978 tot 1983 was hij professor aan 

de Universiteit van Pennsylvania/Philadelphia.

Van Eyck overleed op 13 januari 1999, op tachtigjarige leeftijd in Loenen aan de Vecht.

Projecten Westelijke Tuinsteden:
 – Object 539 Floris van der Laakenstraat / W.J. Bijleveldstraat / e.o., bejaardenwoningen, 1953 

(i.s.m. J.C. Rietveld)

2. Burgerweeshuis, Amsterdam, 1957-1960

3. Hubertushuis, Amsterdam, 1973-1981
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Frans van Gool (1922-2015)

Frans van Gool werd in 1922 in België geboren en verhuisde op jonge leeftijd naar Rotterdam, 

waar hij eerst in de Bergpolderflat van Van Tijen kwam te wonen en daarna in een woning van 

Van den Broek aan de Vroesenlaan. Deze en andere moderne gebouwen in Rotterdam maakte grote 

indruk op hem en inspireerde hem, om na zijn studie weg- en waterbouwkunde aan de MTS en 

een baan bij Gemeentewerken in Vlaardingen, bij een moderne architect te solliciteren. In 1945 

werd hij aangenomen op het architectenbureau van J.A. Brinkman en J.H. van den Broek, waar 

hij aanvankelijk vooral bestektekeningen en dergelijke maakte. Daarnaast volgde hij de opleiding 

Voortgezet Bouwkunst Onderwijs (VBO). In 1948 werd Van den Broek hoogleraar in Delft en associ-

eerde hij zich met Jaap Bakema. Vanaf dat moment kreeg Van Gool ook ontwerpwerk en ontwierp 

hij het architectonische deel van de Lijnbaan, op basis van het stedenbouwkundig plan van de 

gemeente (in de persoon van S. van Embden). De samenwerking met Van den Broek en Bakema 

was moeizaam, en Van Gool besloot te solliciteren bij de Woningdienst in Amsterdam, waar hij 

4. Faculteit der Letteren, Universiteit van Amsterdam, 1975-1985

5. Paviljoens Eikenheuvel bij Huize Padua, Boekel, 
1980-1989
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voor een periode van vier jaar als ontwer-

per in dienst kwam. In Slotervaart ontwierp 

hij de zaagtandwoningen (1958-1960), een 

project van 299 geschakelde woningen met 

een zigzaggende rooilijn. In Amsterdam-Noord 

bouwde hij een buurtje met duplexwonin-

gen (1957-1958). (afb. 1) Haken die twee aan 

twee gespiegeld een hof omsluiten. In Osdorp 

realiseerde hij langs de Sloterplas een woning-

bouwcomplex van vijf haken met galerijflats 

bestaande uit negen woonlagen boven een laag 

met bergingen (1958-1961).(afb. 2)

Van Gool was aan het eind van de jaren veertig, 

op uitnodiging van Bakema, lid geworden 

van Opbouw. Toen hij bij de Woningdienst in 

Amsterdam terecht kwam, werd hij lid van 

de 8. Een lidmaatschap dat voor hem vooral 

voortkwam uit nieuwsgierigheid naar beweeg-

redenen van collega-architecten.28 In 1956 nam 

hij deel aan de uitwerking van Nagele. Samen 

met J. Niegeman maakte hij een ontwerp voor 

een woningrijtje (1956). 

In 1957 ging Van Gool een maatschap aan met 

A.N. Oyevaar (1922-2006) en H.W.Chr. Stolle 

(1924-2006). Dankzij zijn ervaring en con-

necties bij de Woningdienst kreeg Van Gool 

opdrachten voor woningbouwprojecten, onder 

andere voor etagewoningen in Banne Buiksloot 

(1962-1966). (afb. 3) 

Bekend werd Van Gool vooral met het wo-

ningcomplex ‘Het Breed’ in Amsterdam-Buik-

slotermeer (1962-1968). (afb. 4) Het woning-

bouwcomplex met 1100 woningen bestaat uit 

stroken en haken van vijf lagen die meande-

rend aan elkaar zijn gekoppeld door middel 

van luchtbruggen en aaneengeschakelde hoven 

omsluiten. Er is een grote variëteit aan wo-

ningplattegronden, wat zich niet aan de bui-

tenkant aftekent en waarmee Van Gool de complexiteit van het omvangrijke plan wilde beheersen. 

In de jaren zeventig en tachtig ontwierp Van Gool naast grote woningbouwbouwcomplexen, win-

kelcentra, warenhuizen en kantoorgebouwen. 

28. B. Colenbrander, Frans van Gool. Leven en werk, Rotterdam 2005, 26.

1. Duplexwoningen aan de Eclipshof, Amster-
dam-Noord, 1957-1958

2. Galerijflats, Osdorp, 1958-1961

3. Etagewoningen Banne Buiksloot, Amsterdam, 
1962-1966
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Projecten Westelijke Tuinsteden:
 – Object 17 F.J. van Gool, Adam van Germezhof / Ward Bingleystraat /  e.o., 1959 

 – Object 235 F.J. van Gool, Boutenburg / Remijden /  e.o., 1960-1962

 – Object 699 Oyeveaar-Stolle-Van Gool, vrijstaand woonhuis, Hoekenes 34, 1968

 – Object 700 Oyeveaar-Stolle-Van Gool, vrijstaand woonhuis, Hoekenes 36, 1974

 – Object 704 Oyeveaar-Stolle-Van Gool, vrijstaand woonhuis, Hoekenes 92, 1965

 – Object 775 Oyeveaar-Stolle-Van Gool, vrijstaand woonhuis, Johan Braakensiehof 14-16, 1968

C. Keesman (1905-2007)

Cornelis Keesman werd op 15 maart 1905 in Schagen geboren als zoon van een aannemer. Na de 

H.B.S in Alkmaar was hij een tijdlang werkzaam in de praktijk als uitvoerder bij een bouwbedrijf. 

In 1930 begon hij de studie bouwkunde aan de Technische Hogeschool, waaraan hij in 1935 het 

diploma bouwkundig ingenieur behaalde. Al tijdens zijn studie was hij bezig met het ontwerp 

voor een rusthuis in Schagen. Na zijn studie vestigde hij zich als architect in Alkmaar (aan de 

Bergerweg 132).

Tussen 1937 en 1939 verving Keesman samen met H.G. van der Veen, architect in Delft, het 

kantoorgedeelte van het gebouw De Arbeiderspers in Arnhem voor een nieuwe vleugel met een 

façade aan de Koningstraat. In 1940/1941 ontwierp Keesman een woning voor de assistent-direc-

teur van de coöperatieve zuivelfabriek in Alkmaar. Daarnaast werkte hij in dezelfde periode aan de 

verbouwing van het raadhuis in de gemeente Oterleek.

4. 'Het Breed', Amsterdam-Buikslotermermeer, 1962-1968
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Een vroeg woningbouwproject (144 woningen) van Keesman werd opgeleverd in 1948 en is gesitu-

eerd rond een kinderbadje in de Gibraltarstraat. (afb. 1) Hij ontwierp het samen met Jacoba Mulder 

en het ontwerp dateert van voor de oorlog. Het wordt gekenmerkt door een sobere, terughouden-

de architectuur die goed aansluit bij de strokenbouw van Merkelbach en Karsten in het vooroor-

logse uitbreidingsplan Landlust. Een dergelijke sobere bouwstijl is ook kenmerkend voor andere 

werken van Keesman. Doordat de portieken niet centraal tussen twee woningen liggen, maar iets 

uit het midden, heeft de woning aan de linkerkant van de portiek een slaapkamer minder - dus 

aan de ene kant twee slaapkamers en aan de andere kant drie.

Keesman werkte bij meerdere woningbouwprojecten samen met Arthur Staal. In 1952 ontwierpen 

zij in opdracht van de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) woningen aan de Elckerlycstraat, 

Busken Blaserstraat en Hoofdweg en in hetzelfde jaar aan de Baas Ganzendonckstraat en de Eras-

musgracht, eveneens voor AWV. In 1956 maakten zij samen het ontwerp voor het complex met 

woningen, winkels en bedrijven aan het Staalmanplein in Slotervaart.

Eind jaren vijftig ontwierp Keesman een nieuw raadhuis voor zijn geboorteplaats Schagen. Het 

werd in 1961 geopend. Het betrof een in baksteen opgetrokken, monumentaal gebouw met aan de 

voorzijde, aan de Markt van Schagen, een glazen front.

In Alkmaar, aan de Eilandswal bij het Noordhollandskanaal werd naar ontwerp van Keesman 

(1971) het kantoorkantoor voor Stoel-Bouwstoffen N.V. gerealiseerd. De constructie is een voorge-

spannen betonskelet; de voor- en achtergevel zijn bekleed met sierbetonplaten, de kopgevels met 

zwartbruine mangaansteen. Eveneens in Alkmaar kwam in 1968 een kantoor- en laboratoriumge-

1. Portieketagewoningen Solebaysraat, Bos en Lommer (in samenwerking met J.H. Mulder), 1948
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bouw voor de coöperatieve vereniging Hat Landbouwhuis Noord-Holland aan het Noordhollands-

kanaal tot stand. 

Naast architectonisch werk was Keesman ook betrokken bij stedenbouwkundig werk. Van 1945-

1948 werkte hij aan de wederopbouw van de Wieringermeer. Vanaf 1966 was hij betrokken bij 

het bestemmingsplan Kooimeer in Alkmaar. Binnen dit plan ontwierp Keesman een bejaardencen-

trum en 40 bejaardenwoningen, die centraal in de wijk kwamen te liggen en een serviceflat voor 

bejaarden. Ook Arthur Staal, met wie hij vaker had samengewerkt, realiseerde gebouwen binnen 

dit bestemmingsplan.

Keesman zette zich tevens in voor het Vakonderwijs in West-Friesland en was oprichter van de 

streekschool in Heerhugowaard. Hij overleed op in 2007 op 102-jarige leeftijd.

Projecten Westelijke Tuinsteden:
 – Object 127 portieketagewoningen Baas Gansendonckstraat / Jacob van Arteveldestraat /  e.o., 

1952 

 – Object 282 portieketagewoningen Burgemeester Rendorpstraat / Jan Cupidohof /  e.o., 1956  (afb. 

3)

 – Object 283 duplexwoningen Burgemeester Rendorpstraat 23-61, 1953 (afb. 2)

 – Object 667 portieketagewoningen Herman Robbersstraat / Nico van Suchtelenhof /  e.o., 1954

 – Object 813 portieketagewoningen Kijkduinstraat 36-62 / Solebaystraat 1-47, 1948 (i.s.m. J.H. 

Mulder) (afb. 1)

J.P. Kloos (1905-2001)

Jan Piet Kloos werd in 1905 in Schiedam geboren. Van 1922-1925 volgde hij een opleiding aan de 

MTS in Utrecht, waar hij kennismaakte met de architectuur van de Amsterdamse School. Tijdens 

zijn laatste studiejaar volgde hij de bouw van het Rietveld-Schröderhuis op de voet en raakte hij in 

de ban van Rietvelds opvattingen over vorm, constructie en ruimte.29

Vanaf 1925 vervolgde Kloos zijn opleiding aan het Voortgezet en Hoger Bouwkunst Onderricht 

(VHBO) in Amsterdam, een avondopleiding. Daarnaast was hij als tekenaar werkzaam op het bu-

29. M. Bock, K. Somer, Architect J.P. Kloos (2005). De ethiek van de constructie, Amsterdam 1986, 30.

2. Duplexwoningen, Burgemeester Rendorpstraat, 
1953

3. Portieketagewoningen aan de Jan Cupidohof, Slo-
termeer, 1956
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reau van G.J. Langhout. In deze periode liet hij zich aanvankelijk nog inspireren door de architec-

tuur van de Amsterdamse School. Dit veranderde toen hij in 1927 in dienst kwam bij J. Duiker en 

als tekenaar en opzichter betrokken was bij de bouw van sanatorium ‘Zonnestraal’ in Hilversum 

(1927-1928). Duiker genoot op dat moment al grote bekendheid en zijn ontwerpen, die samen met 

B. Bijvoet tot stand waren gekomen, stonden in het teken van de architectuur van Frank Lloyd 

Wright.30 In die periode raakte Kloos beïnvloed door de architectuur van de Nieuwe Zakelijkheid. 

Van 1928 tot 1932 was hij werkzaam bij W.M Dudok en als projectleider betrokken bij de bouw 

van het Pavillon Néerlandais (1927-1939) in de Cité Universitaire in Parijs. Hier kreeg Kloos assis-

tentie van P. Zanstra, die al langer bij Dudok werkte en die Kloos kende van zijn studie aan het 

VHBO. Weer terug in Nederland begon Kloos in 1932 zijn eigen bureau. Daarbij baseerde hij zijn 

architectuur op de functionalistische uitgangspunten van de Nieuwe Zakelijkheid. Hij sloot zich al 

vroeg aan bij ‘de 8’ en schreef regelmatig in het tijdschrift de 8 en Opbouw, waar hij zijn theorieën 

over het functionalisme voor het voetlicht bracht.

Volgens Kloos hebben we bij een gebouw te maken met de stoffelijke of materiële doelstellingen, 

de geestelijke doelstellingen en de (uiteraard) stoffelijke middelen ter verwezenlijking van beide 

doelstellingen, met andere woorden de constructie.  Wat betreft de constructie stelde Kloos de 

volgende voorwaarden:

 – de constructie mocht niet voortkomen uit vooroordelen tegen bepaalde materialen. Zijn opvat-

ting was dat het al of niet moderne karakter van een gebouw niet door het gebruikte materiaal 

wordt bepaald, maar door de reden waarom en de wijze waarop het wordt gebruikt;

 – als tweede voorwaarde stelde hij dat de constructie niet weggestopt mocht worden in het ge-

bouw, omdat het dan niet uit kon groeien tot een organisch onderdeel van het gebouw;

 – en als derde voorwaarde stelde hij dat de constructie niet té nadrukkelijk mocht worden ge-

toond. ‘Wanneer we de constructie ostentatief laten zien, dan schaden we de vanzelfsprekende 

“onzelfzuchtigheid” en beïnvloeden haar vormen door niet voor haar karakteristieke factoren; 

de constructie wordt dan namelijk gedeeltelijk doel in plaats van middel te blijven.’31

In de jaren dertig kreeg Kloos voornamelijk opdrachten van particulieren. Zijn eerste uitgevoerde 

werk was een villa in Hengelo (1933-1934). Daarin liet hij zien dat een economische uitvoering 

zich niet beperkt tot de constructie, maar zich tevens richtte op de ruimtelijke indeling. Hij streef-

de naar ‘beknoptheid’.32

Samen met architect G. Holt diende Kloos een ontwerp in voor de prijsvraag voor een nieuw raad-

huis in Amsterdam (1936-1937). Van 1937-1939 werd naar ontwerp van Kloos in Wassenaar het 

Rijnlands Lyceum gerealiseerd.

Na de oorlog realiseerde Kloos een omvangrijk oeuvre, dat naast woningbouw onder meer bestond 

uit ziekenhuizen en bejaardenhuizen. In het Zeeuwse Sluis bouwde hij Rusthuis Rozenoord (1952). 

Een klein pensiontehuis dat in verschillende vleugels met kleine woningen is geleed, die gegroe-

peerd zijn rondom gemeenschappelijke voorzieningen. (afb. 1)

Typerend bij gebouwen als ziekenhuizen was zijn werkwijze die hij al voor de oorlog was be-

gonnen toe te passen, zoals bij een natuurbad ‘Berg en Bosch’ in Apeldoorn (1933-1934). Na de 

30. M. Bock, K. Somer, Architect J.P. Kloos (2005). De ethiek van de constructie, Amsterdam 1986, 33; zie voor het werk van 
Duiker: H. van Bergeijk, Jan Duiker, bouwkundig ingenieur (1890-1935). Van warm naar koud, Nijmegen 2016.

31. J.P. Kloos, ‘De constructie’, De 8 en Opbouw, 13 (1942) 7-8, 85.
32. M. Bock, K. Somer, Architect J.P. Kloos (2005). De ethiek van de constructie, Amsterdam 1986, 41.
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bepaling van de functies van de verschillende 

ruimten, stelde Kloos het aantal betrokken 

personen en de afmetingen vast. Deze gege-

vens bracht hij over in een weekrooster op 

basis waarvan hij een praktische en economi-

sche groepering van de ruimten kon bepalen. 

Vervolgens maakte hij relatieschema’s, die hij 

gebruikte om het uiteindelijk te vertalen in een 

architectonisch ontwerp.33

Kloos ontwierp een van de eerste naoorlogse 

ziekenhuizen in Nederland, het Juliana Zie-

kenhuis in Terneuzen (1947-1954), dat op zijn 

functionalistische uitgangspunten was geba-

seerd. (afb. 2) Een blokziekenhuis volgens het 

H-type, met centraal gelegen het behandelhuis 

en aan weerszijden respectievelijk het bed-

denhuis en de poliklinieken. Door de scheiding 

van de hoofdfuncties en de relaties tussen deze 

onderdelen, ontstond de hoofdstructuur. ‘Die 

fundamentele structuur zit in Terneuzen ook in 

de architectonische uitdrukking. Daar was geen 

vorm voor nodig. Dat was een uitdrukking van 

de structuur, de organisatie. En dat is voor mij 

synoniem aan architectuur’, zo stelde Kloos 

nog in 1996.34 In het Prinses Irene Ziekenhuis 

in Almelo paste hij, teneinde de loopafstanden 

zo kort mogelijk te houden, een dubbele ver-

pleegeenheid toe van elk 25 bedden. Dit leidde 

tot het zogenaamde K-type, dat ook in Gronin-

gen tot stand kwam (1953-1965).35 (afb. 3) 

Kloos was een groot voorstander van stan-

daardisatie en industrialisatie. Hij was één 

van de oprichters van de Stichting Architecten 

Research (1964), die de mogelijkheden onder-

zocht om standaardisatie en industrialisatie in 

de woningbouw te combineren met de individuele wensen van de bewoners. Dit hoefde volgens 

hem niet te leiden tot eentonige gebouwen, zoals hij zelf liet zien in een paar woningcomplexen 

in de Westelijke Tuinsteden. Zo ontwierp hij in Slotermeer portieketagewoningen in het RBM 

33. M. Bock, K. Somer, Architect J.P. Kloos (2005). De ethiek van de constructie, Amsterdam 1986, 43.
34. Interviews door Noor Mens en Annet Tijhuis met J.P. Kloos, 18 december 1996 en 10 november 1997.
35. N. Mens, A. Tijhuis, De architectuur van het ziekenhuis. Transformaties in de naoorlogse ziekenhuisbouw in Nederland, 

Rotterdam 1999, 103.

1. Rusthuis Rozenoord, Sluis, 1952

2. Juliana Ziekenhuis, Terneuzen, 1947-1954

3. Diaconessenhuis, Groningen, 1953-1965 
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bouwsysteem aan het Confuciusplein en een complex met maisonnettewoningen en winkels aan 

het Dijkgraafplein in Osdorp (1963-1972). (afb. 4)

Kloos bleef tot op hoge leeftijd werkzaam als ontwerper, als docent en in studiecommissies, 

welstandcommissies en jury’s. Voor zijn consistente, op het functionalisme gebaseerde oeuvre ont-

ving hij in 1982 de BNA-kubus. Kloos overleed op 8 augustus 2001, op 96-jarige leeftijd in Haarlem. 

Projecten Westelijke Tuinsteden:
 – object 21 Akerwateringstraat / Meentstraat /  e.o, Galerijwoningen, Maisonnettes, 1970

 – object 112 Arnold Geulincxpad / De Savornin Lohmanstraat /  e.o., rijwoningen, 1956

 – object 289 Burgemeester Van Leeuwenlaan 1-31 / Paulus van Hemertstraat 2-32, 1956

Auke Komter (1904-1982)

Auke Komter werd geboren in Leeuwarden op 16 mei 1904. Zijn opleiding tot architect kreeg hij 

in de praktijk, bij verschillende architectenbureaus. In 1924 begon hij zijn loopbaan bij het bureau 

van D. Meintema in Leeuwarden. In 1926 verhuisde Komter naar Amsterdam en was korte tijd 

werkzaam bij ingenieursbureau Meyers. Van 1927 tot 1928 was hij werkzaam bij Bijvoet & Duiker; 

via Duiker kwam hij in contact met Albert Boeken bij wie hij vervolgens in dienst kwam. Op dat 

bureau raakte Komter voornamelijk betrokken bij woningbouwprojecten in Amsterdam, die het 

leeuwendeel van de opdrachtenportefeuille van Boeken omvatten. Boeken was net als Duiker 

4. Maisonnettewoningen Dijkgraafplein, Osdorp, 1963-1972
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aangesloten bij CIAM en kende Le Corbusier persoonlijk. Wellicht bracht Boeken Komter in contact 

met Le Corbusier. In 1930 vertrok Komter naar Parijs om op het bureau van P. Jeanneret en Le 

Corbusier te gaan werken. Het werk van Duiker en Le Corbusier vormde een belangrijke inspiratie-

bronnen voor Komter, wat vooral in zijn vroege werk te zien is, zoals het ontwerp voor een enkele 

en een dubbele villa in Aerdenhout (1933).

In 1931 vestigde Komter zich als zelfstandig architect in Amsterdam en in de periode 1931 tot 

1941 nam Komter samen met M.F. Duintjer deel aan de Amsterdamse Raadhuisprijsvraag, waar-

voor zij in totaal drie ontwerpen leverden. De eerste, openbare ronde leverde maar liefst 225 

inzendingen, waarop een tweede besloten ronde volgde. De jury kon niet tot een beslissing komen 

en aan Komter en Duintjer en aan Berghoef en Vegter werd gevraagd hun ontwerp verder uit te 

werken in een derde en beslissende ronde. (afb. 1) Berghoef en Vegter werden eerste, maar tot 

uitvoering kwam het niet. 

In 1932 werd Komter lid van genootschap Architectura et Amicitiae (A et A). Arthur Staal en Alfred 

Boeken wilden A et A wakker schudden door enthousiaste jonge architecten aan te trekken – het 

genootschap werd gedomineerd door de generatie die voor de uitbreidingswijken in de trant van 

de Amsterdamse School verantwoordelijk waren geweest. 

Al in de eerste jaarvergadering van A et A waarbij de nieuwkomers waren uitgenodigd, kwam het 

tot een uitbarsting. Volgens Staal en Boeken had alles van betekenis binnen de architectuur, zich 

het afgelopen decennium afgespeeld buiten A et A. Aan het einde van de vergadering kwam het 

tot een breuk binnen het genootschap. Vanaf dat moment noemde Staal, Boeken, Holt, Limperg, 

1. Derde prijsvraagontwerp voor een raadhuis in Amsterdam (in samenwerking met M.F. Duintjer); motto: Meron, 
1940-1941 
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Neter en de nieuwe leden zichzelf Groep ‘32. In 1934 sloot Groep ‘32 zich aan bij De 8. De jonge 

architecten van Groep ‘32 behoorden tot de tweede generatie van het Nederlandse functionalisme. 

Er vond geleidelijk een verandering plaats in het werk van de voormalige leden van Groep ‘32.

Het werk van Komter uit deze periode kenmerkt zich door een terugkeer naar monumentaliteit 

en het gebruik van elementen uit de klassieke architectuur, zoals te zien is in het eerste prijs-

vraagontwerp voor het Amsterdamse Stadhuis.

Bij de oudere leden van De 8 groeide het verzet tegen het afwijken van de weg van het functiona-

lisme. In 1938 trokken Boeken, Staal, Van Woerden, Komter, Nuyten, Zanstra, Giesen en Sijmons 

zich terug uit De 8. Het waren allen voormalige leden van Groep ‘32. Eind jaren dertig bleef Groep 

‘32, die sinds het samengaan met De 8 in 1934 eigenlijk al niet meer bestond, in zekere zin toch 

voortbestaan voor degenen die in 1938 De 8 weer hadden verlaten.36 Tijdens de bezetting maakte 

Komter deel uit van de groep architecten die, in opdracht van de particuliere beleggers die voor 

de oorlog de dienst uitmaakten in de Amsterdamse woningbouw, werkten aan een studie die uit-

mondde in het in 1946 gepubliceerde Bouwen van woning tot stad (zie hoofdstuk 4). Ze stelden een 

concentrische uitbreiding van de stad voor met grachten tussen de bebouwing, een voortzetting 

van de zeventiende-eeuwse grachtengordel. Ook de architectuur moest die van de grachtengordel 

voortzetten, wat resulteerde in een architectuur met klassieke ornamenten aan het exterieur. In 

dezelfde tijd participeerde Komter in de Doornse leergangen en na de bevrijding trad hij toe tot 

het bestuur van A et A. Komter was enige tijd gecharmeerd van de Shake Hands beweging.

Door P. Verhagen werd Komter betrokken bij de wederopbouw. Samen met Duintjer kreeg hij de 

opdracht voor een wederopbouwplan voor Breskens en in 1945 werd hij door de gemeente Almelo 

aangetrokken als stedenbouwkundig adviseur. De opdracht bestond uit het maken van een weder-

opbouwplan, een saneringsplan voor de binnenstad, een uitbreidingsplan en hij was supervisor. 

Tevens ontwierp hij een aantal nieuwe gebou-

wen voor de stad, waaronder bejaardenhuis 

‘De Klokkenbelt’. (afb. 2) Voor Komter behoorde 

stedenbouw ook tot de werkzaamheden van de 

architect. Naar zijn mening was ‘Stedebouw (...) 

niet alleen een kwestie van verkeerstechnische 

oplossingen, het houdt ook het ontwerpen 

van een stadsbeeld in en dat stelt hoge eisen 

aan de architectonische verzorging, namelijk 

een plastisch-esthetische ordening van de 

bouwmassa.’37 Van 1948 tot 1969 was Komter 

stedenbouwkundig adviseur van Tilburg (tot 

1952 samen met J. van der Laan).

Het naoorlogse, architectonische werk bestaat onder meer uit bejaardentehuizen, schoolgebou-

wen, kantoorgebouwen, woningbouw en villa’s. Daarnaast ontwierp hij een nieuw clubhuis voor 

roeivereniging De Hoop op het Amstel in Amsterdam (1950-1952), een functionalistisch gebouw 

36. W. de Wit, Auke Komter / architect, Amsterdam 1978, 16.
37. A. Komter, ‘Duidelijkheid in de Stedebouw’, Forum 4 (1949) 4, 131-136.

2. Bejaardentehuis De Klokkenbelt, Almelo, 1947-
1952
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waarop aan het exterieur elementen zijn toegevoegd vanwege het esthetische effect. (afb. 3) Kom-

ter overleed in Amsterdam op 24 oktober 1982.

Projecten Westelijke Tuinsteden:
 – Object 75 Rijwoningen, Anske Lammingastraat / Tutein Noltheniusstraat /  e.o., 1958

 – Object 76 Portieketagewoningen, Anske Lammingastraat / Van Mourik Broekmanstraat /  e.o., 

1958

 – Object 123 Rijwoningen, August Vermeylenstraat 30-48 / Johan Broedeletstraat 29-47, 1957 (afb. 

3. Clubhuis voor roeivereniging De Hoop, Amsterdam, 1950-1952
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5)

 – Object 684 Portieketagewoningen, Hoek van 

Hollandstraat / Voorburgstraat /  e.o., 1961 

(afb. 6)

 – Object 696 Vrijstaande woningen, Hoekenes 

30, 1968

 – Object 715 Galerijwoningen, Honselersdijk-

straat 71-89 / Naaldwijkstraat 35-44, 1961

 – Object 766 Portieketagewoningen, Jan Zwa-

nenburghof 10-27 / Slotermeerlaan 175-185, 

1954 (afb. 4)

 – Object 871 Galerijwoningen, Louis Chrispijn-

straat 2-12 / Sierplein 11-82, 1960

Th.J. Lammers (1890-1972)

Theodorus Johannes Lammers werd geboren 

in 1890 en behoorde tot de oudere generatie 

architecten die in de Westelijke Tuinsteden 

woningen ontwierp. Hij begon zijn architec-

tuuropleiding aan de Quellinusschool in Am-

sterdam, waar J.J.P Oud een van zijn klasgenoten was. De Quellinusschool was een praktijkschool 

waarbij gewerkt werd aan restauraties van sculpturen en ornamenten voor gebouwen en ker-

ken. Omdat hij leraar wilde worden vervolgde hij zijn opleiding aan de Rijksnormaalschool voor 

Tekenonderwijs, die was ondergebracht in het Rijksmuseum. Hier kreeg hij onder andere les van 

Willem Kromhout. Vervolgens volgde hij een opleiding aan het Polytechnisch Instituut Friedberg 

in Hessen (Duitsland), op de afdeling Architektur-Hochbau, waar hij zijn diploma voor architect 

behaalde. Na terugkeer naar Nederland werkte hij achtereenvolgens op het architectenbureau van 

G. van Erkel, Architectenbureau H.A.J. en Jan Baanders en op het bureau van F.A. Warners.

4. Portieketagewoningen Jan Zwanenburghof/Sloter-
meerlaan, 1954

5. Rijwoningen August Vermeylenstraat/Johan Broe-
deletstraat, Amsterdam, 1958

6. Portieketagewoningen Hoek van Hollandstraat/
Voorburgstraat, Amsterdam, 1961 
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Aan het begin van zijn loopbaan als zelfstandig architect werkte hij samen met architect T. Groe-

nendijk (Groenendijk en Lammers architecten). Samen ontwierpen ze een aantal villa’s in en rond-

om het Willemspark in Amsterdam-Zuid. Lammers ontwierp tijdens het interbellum woningen in 

Plan Zuid van Berlage, dat in de bloeitijd van de Amsterdamse School werd gerealiseerd. Het werk 

van Lammers uit deze periode vertoont kenmerken van de Amsterdamse School. De architecten 

van de Amsterdamse School hadden grote invloed op de volkshuisvesting in Amsterdam. Vanwege 

de enorme vraag naar huisvesting in Amsterdam, de invloed van de overheid in stadsplanning 

(Woningwet 1901) en de opkomst van woningbouwverenigingen zoals ‘Patrimonium’, ‘de Da-

geraad’ en ‘Eigen Haard’ kon de Amsterdamse school zich in Amsterdam ontwikkelen. Lammers 

werd bekend bij de Amsterdamse School toen architect J.F. Staal hem introduceerde bij de Bond 

van Nederlandse Architecten (BNA). Staal was een belangrijke representant van de Amsterdamse 

School. In de periode na de dood van Michel de Klerk, veranderden deze kenmerken in een archi-

tectuur en stedenbouw, waar ornamentiek een veel beperktere rol speelde. Deze periode van de 

Amsterdamse School wordt ook wel de Tweede Amsterdamse School genoemd. Het werk van Lam-

mers is illustratief voor deze tweede fase vanwege het gebruik van een meer lineaire decoratie.38 

Lammers ontwierp in de periode tussen 1923 en 1937 woningbouwprojecten in de Rivierenbuurt 

en in de Stadionbuurt. Samen met J. Zietsma ontwierp hij hoekwoningen aan de Vrijheidslaan en 

de Vechtstraat in opdracht van Amstels Bouwvereeniging. (afb. 1) Het project toont het karakter 

van de tweede fase van de Amsterdamse School; de expressionistische stijl uit de eerste fase had 

plaats gemaakt voor een rustiger geheel, waarin een balans gevonden werd tussen soberheid en 

herhaling.39 In opdracht van de Remonstrantsche Stichting ontwierp Lammers bejaardenwoningen 

in Amsterdam-Zuid (1937). De twee blokjes met 

in totaal 42 woningen waren bestemd voor 

echtparen en alleenstaanden.(afb. 2) 

Naast zijn woningbouwprojecten in Plan Zuid 

kreeg Lammers opdrachten variërend van 

scholen tot kantoorgebouwen. Hij ontwierp 

het Physiologisch Laboratorium voor de Vrije 

Universiteit aan het Valeriusplein in Amster-

dam (1917) (afb. 3), hotel Seinpost in Zandvoort 

(1920), een school voor basisonderwijs in Ber-

gen (1925) in de stijl van de Amsterdam School 

en pension De Hertenkamp eveneens in Bergen 

(1926). 

Na de Tweede Wereldoorlog ontwierp Lammers 

verschillende bouwblokken in de Westelijke Tuinsteden. Ondanks de rationalisatie en normalisatie 

in de bouw worden zijn ontwerpen gekenmerkt door een zorgvuldige detaillering. 

Projecten Westelijke Tuinsteden:
 – Object 30 Portieketagewoningen, Akbarstraat / Wiltzanghlaan / e.o., 1952 (afb. 4)

38. A. Pronkhorst, S. van Ginneken, De Amsterdamse School, 2003, 9-12; G. Fanelli, Moderne architectuur in Nederland 1900-
1940, Den Haag 1978, 109.

39. M. Casiato, De Amsterdamse School, Rotterdam1991, 140-146.

1. Hoekwoningen aan de Vrijheidslaan en de 
Vechtstraat, Amsterdam (in samenwerking met J. 
Zietsma)
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 – Object 11 Duplexwoningen, Aalbersestraat / Vredeman de Vriesstraat / e.o, 1955

 – Object 102 Portieketagewoningen, Arend Bontekoeplantsoen / Sape Kuiperplantsoen / e.o.,  1953

 – Object 227 Portieketagewoningen, Bos en Lommerweg 232 / Grianestraat 1-11, 1940

 – Object 1015 Rijwoningen, Piet Paaltjenspad 1-18, 1953

 – Object 1112 Portieketagewoningen, Slauerhoffstraat 2-74, 1954

2. Bejaardenwoningen in Amsterdam-Zuid, 1937

3. Psychologisch Laboratorium voor de Vrije Universi-
teit, Amsterdam, 1917

4. Portieketagewoningen aan de Schaapherderstraat 
en de Wiltzanghlaan, 1952
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J.C. Rietveld (1919-1986)

Jan Cornelis Rietveld werd op 27 april 1919 in Utrecht geboren. Hij was de zoon van Gerrit Rietveld 

en kwam al op jonge leeftijd op het bureau van zijn vader werken. Tijdens de oorlog werkte hij 

eerst op het bureau van Van Tijen en Maaskant en vervolgens op het bureau van Brinkman en Van 

den Broek. 

Na de oorlog vertrok Rietveld naar Amsterdam en vestigde zich als zelfstandig architect. Daarnaast 

volgde hij de opleiding voor architect aan het VHBO in Amsterdam en studeerde in 1949 af bij B. 

Bijvoet. 

In het begin van zijn loopbaan werkte Rietveld met Aldo van Eyck samen (1951-1954). Beide archi-

tecten waren lid van ‘de 8’ en ze doceerden gedurende hun carrière aan dezelfde opleidingen. Van 

Eyck was meer een theoreticus, terwijl Rietveld veel praktischer was ingesteld.40

Verreweg het grootste deel van het oeuvre van Rietveld bestaat uit woningenbouwprojecten: 

rijwoningen, galerijwoningen, een flatgebouw, vrijstaande woonhuizen, zowel verbouwingen als 

nieuwbouw. Vrijstaande woonhuizen werden vaak gecombineerd met een praktijkruimte. Zijn eer-

ste opdracht was de verbouwing van een dokterswoning in Ameide (1946). Centraal in de woning 

plaatste hij een stalen wenteltrap die bekleed werd met glazen bouwstenen. 

Bij elke opdracht probeerde Rietveld tot de kern van de opgave te komen, waarbij de wisselwer-

king met de opdrachtgever een belangrijk uitgangspunt was. Om de woningen op maat te maken 

voor de toekomstige bewoners, studeerde hij uitgebreid op de plattegrond en de plaatsing in de 

omgeving. Van elk ontwerp maakte hij eerst een maquette. Zijn visie was dat wanneer de platte-

gronden en doorsnedes goed waren, de gevels als vanzelf volgden. Kenmerkend voor zijn (platte-

gronden voor) woonhuizen zijn de diagonale zichtlijnen, waarmee hij een ruimtelijk effect wist te 

bewerkstellingen. 

Andere thema’s in zijn werk, waarmee hij 

eveneens een ruimtelijk effect wist te creëren, 

waren het verbinden van binnen en buiten-

ruimte, de afwisseling van open en gesloten, 

niveauverschillen, splitlevels en extra hoge 

ruimtes. 

Woonhuis voor W.H.C. Klein in Tienhoven 

(1948-1950) was het eerste vrijstaande huis 

dat door Rietveld werd gebouwd. (afb. 1) Op 

de begane grond liggen de slaapkamers en op 

de verdieping de woonkamer, met een wijds 

uitzicht over de polder. Eigenlijk wilde Rietveld 

hier een plat dak, maar als voorschrift gold 

dat het huis een kap moest krijgen. Rietveld 

ontwierp een licht gebogen dak, wat hij uitein-

40. I. Salomons, G. Oorthuys, ‘Jan Rietveld’, Forum 27 (1980) 2, 8.

1. Woonhuis Tienhoven, 1948-1951
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delijk zelf ook een verbetering vond.41 Een open trap langs de gevel geeft direct toegang tot het 

terras en de woonkamer op de verdieping.

Woonhuis voor I. Rona in Bergen is een klein, symmetrisch woonhuis (220 m3) waarvan de platte-

grond bestaat uit twee gedraaide, rechthoekige vormen die elkaar aan de ene kant overlappen en 

waardoor de woonruimte aan de andere kant wordt verwijdt, terwijl de buitenruimte naar binnen 

wordt gehaald. Het dak van de bungalow loopt naar het midden toe iets op. (afb. 2) 

Aan het Amstelkanaal in Amsterdam-Zuid ontwierp Rietveld samen met Aldo van Eyck een vrij-

staand woonhuis (1952-1953). De architecten kozen voor de gevels een donkere baksteen en witte 

betonnen dakranden. Het huis werd echter tegen de wil van de architecten wit geschilderd.(afb. 3)

In Slotermeer realiseerde Rietveld samen met Van Eyck een buurtje van 64 bejaardenwoningen 

(1953). De architecten pasten het verkavelingsplan van Publieke Werken aan en ontwierpen tame-

lijk lange rijen woningen van één laag die ze rondom een grote en een kleinere hof projecteerden. 

(afb. 4) De ene hof werd betegeld en van banken voorzien en was als het ware de voortzetting van 

een woonstraat, de andere, een gazon, de voorzetting van een groenstrook. 

Eveneens in Slotermeer ontwierp Rietveld samen met P.A. Bloemsma het flatgebouw Westereind 

(1956), waarbij Bloemsma vooral de constructie voor zijn rekeningen nam; een betonnen gebouw 

dat werd gestort met behulp van een glijbekis-

ting. Het beton werd geschilderd met een witte 

betonverf. (afb. 5) Het flatgebouw was bestemd 

voor alleenstaanden en echtparen zonder 

kinderen. Het bestaat uit negen verdiepingen 

boven een onderbouw met bergingen en heeft 

44 tweekamerflats en 83 eenkamerflats. De wo-

ningen zijn aan weerszijden van een midden-

gang gelegd. Doordat het gebouw noord-zuid is 

geplaatst zijn de woningen aan de ene kant op 

het oosten georiënteerd en de andere kant op 

het westen.

41. I. Salomons, G. Oorthuys, ‘Jan Rietveld’, Forum 27 (1980) 2, 7.

2. Woonhuis voor I. Rona in Bergen, 1958-1960 3. Woonhuis Damme, Herman Gorterstraat 16 Amster-
dam (in samenwerking met A. van Eyck), 1952-1953

4. Bejaardenwoningen in Slotermeer (in samenwer-
king met A. van Eyck), 1952-1953
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Zowel de gevel als de plattegrond zijn 

opgebouwd uit een stramienmaat van 

één meter. De borstweringen zijn één 

meter hoog en ook de kozijnen hebben 

een zelfde maatsysteem, dat als een grid 

de gevel bepaalt. 

Rietveld doceerde aan verschillende 

opleidingen. Van 1951-1955 was hij 

docent aan de kunstnijverheidsschool in 

Enschede en vervolgens tot 1984 docent 

interieurontwerpen aan de Gerrit Riet-

veldacademie in Amsterdam. Van 1971 

tot 1980 was Rietveld hoogleraar aan de 

TH in Delft. 

Projecten Westelijke Tuinsteden:
 – Object 539 Floris van der 

Laakenstraat / W.J. Bijleveldstraat / e.o., 

bejaardenwoningen, 1953 (i.s.m. Aldo 

van Eyck)

 – Object 613 Harry Koningsberger-

straat 82, flatgebouw, 1956 (i.s.m. P.A. 

Bloemsma)

Arthur Staal (1907-1993)

Arthur Staal werd in 1907 in Amsterdam geboren als zoon van architect Jan Frederik Staal (1879-

1940). Na de middelbare school ging hij in 1924 naar de School voor Bouwkunde, Versierende 

Kunsten en Kunstambachten in Haarlem. Onder zijn medecursisten bevonden zich Gerard Holt 

en Siem van Woerden, met wie hij later samenwerkte. Nadat deze school in 1925 wegens bezui-

nigingsmaatregelen van de overheid werd gesloten, ging Staal naar de MTS in Utrecht. Na zijn 

afstuderen in 1928 kwam hij in dienst op het bureau van zijn vader in Amsterdam. Van 1929 tot 

1931 werkte hij als opzichter en bouwkundig tekenaar op het architectenbureau van H.A. en J. 

Baanders. In 1930 vestigde Staal zich als zelfstandig architect, maar werkte vanaf 1932 ook weer 

op het bureau van zijn vader, met wie hij samenwerkt aan verschillende projecten. Van 1931-1932 

volgt hij nog een eenjarige cursus aan het Voortgezet Hooger Bouwkunst Onderricht (VHBO). Hier 

gaven onder andere leden van het Genootschap A et A les, waar Staal sinds 1930 lid van was. 

Staals grote voorbeeld was Le Corbusier en hij had grote belangstelling voor het modernisme en 

het Nieuwe Bouwen in Nederland. Als lid van A et A kreeg hij de kans om samen met een aantal 

jonge commissieleden om een tentoonstelling naar eigen inzichten te maken die voor vernieu-

wing in het genootschap moest zorgen.42 Ondanks dat het bestuur (waarvan hij zelf vanaf 1931 

42. J. Schilt, J. van der Werf, Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990, Rotterdam 1992, 124.

5. Flatgebouw Westereind, Slotermeer (in samenwerking met 
P.A. Bloemsma), 1955-1957
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deel uitmaakte) hen alle ruimte gaf, lukte het hun niet om een tentoonstelling te maken met 

een duidelijke moderne ‘tendenz’. Elders in dit hoofdstuk is beschreven hoe Staal met een aan-

tal door hem geïntroduceerde nieuwe leden uit A et A stapte en zich bij De 8 aansloot – waar zij 

zich echter evenmin thuis voelden. Staal zetten zijn ideeën over het Nieuwe Bouwen uiteen in 

een artikel in De 8 en Opbouw waarin hij de vraag stelt   of de strikte regels van het functionalisme 

wel werkbaar zijn. Hij vond dat het functionalisme van de architecten van het Nieuwe Bouwen te 

ver was doorgeschoten en probeerde elementen uit de klassieke bouwkunst te combineren met 

de principes van het Nieuwe Bouwen. Nadat hij een ontwerp voor een klein gemeentehuis voor 

Huizen overlegde, waarin hij een modernistische vormentaal combineerde met stijlprincipes uit 

het Hollands classicisme, kreeg hij veel kritiek van de leden van De 8. Dit was de directe aanleiding 

voor leden van Groep ‘32 om hun lidmaatschap van De 8 op te zeggen. 

Staal maakte veel studiereizen die hem als inspiratiebron dienden voor zijn werk. Zijn eerste 

studiereis maakte hij in 1934 naar Frankrijk en Italië. Tijdens deze reis bracht hij een bezoek aan 

Le Corbusier in Parijs. Die gaf hem persoonlijk een rondleiding langs enkele door hem ontworpen 

villa’s.43 In 1935 won Staal de Prix de Rome en met het verkregen driejarige reisstipendium maakte 

hij twee reizen.44 In 1936 reisde hij naar Spanje, Noord-Afrika (Marokko, Algiers en Tunis) en Grie-

kenland. Zijn ervaringen werden gepubliceerd in De 8 en Opbouw. In 1939-1940 toerde Staal op zijn 

motor door het Midden-Oosten en Griekenland. (afb. 1) In het voorjaar van 1940 keerde hij terug 

naar Nederland. Arthur Staal publiceerde twee boeken naar aanleiding van zijn reizen, waarin hij 

schetsen en foto’s opnam die hij tijdens zijn reizen had gemaakt: Onder de gouden zon van het mor-

genland, een reis door Egypte, Palestina en Syrië (1941) en Hellas, een reis door Griekenland (1944). Zijn 

interesse ging niet alleen uit naar de kunst en architectuur in deze landen, maar vooral ook naar 

het dagelijks leven. 

Tijdens de tweede wereldoorlog maakte Groep 

‘32 een alternatief plan voor het AUP: Bouwen 

van woning tot stad (1946). Ze bekritiseerden het 

plan van Van Eesteren dat te functionalistisch 

van opzet zou zijn. Hun visie was om de stad 

te zien als een kunstwerk; de stad als geheel in 

plaats van verschillende, uit elkaar getrokken 

functies. 

Na de oorlog werkte Staal aan verschillende 

grotere projecten. Hij ontwierp woningen 

binnen het wederopbouwplan van Velsen, in 

Utrecht, Amstelveen en verschillende woningbouwprojecten in de Westelijke Tuinsteden. (afb. 

2 t/m 4) Naast deze woningbouwprojecten kreeg Staal grote opdrachten uit het bedrijfsleven. 

Hij ontwierp onder andere kantoorgebouwen voor de Amrobank, het kantoorverzamelgebouw 

Metropool aan de Weesperstraat in Amsterdam (afb. 5) en diverse gebouwen voor Shell in Amster-

dam-Noord, waarvan het gebouw Overhoeks (1971) het meest bekende is. (afb. 6) Verder maakte 

hij ontwerpen voor uiteenlopende gebouwtypen: motels, benzinestations, theater- en horeca-ac-

43. Het Nieuwe Instituut, Inventaris archief Arthur Staal: Biografische schets van Arthur Staal (1907-1993).
44. A. Bocanet, ‘Studiereizen van de Prix de Rome’, in: H. Ibelings (red.), Uitgesproken talent. De geschiedenis van de Prix de 

Rome voor Schone Bouwkunst, Rotterdam 1990, 22.

1. Arthur Staal op zijn motor
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2. Woningen aan de Hoofdweg in Bos en Lommer, 1946-1950 (gesloopt)

3. Portieketagewoningen Burgemeester Fockstraat, Leo Frijdahof, Slotermeer, 1953
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commodaties en clubhuizen voor roeivereni-

gingen.

Naast zijn werk als architect schreef hij 

columns voor verschillende dagbladen en tijd-

schriften en was hij van 1951-1960 redactielid 

van het tijdschrift Forum, een maandblad dat 

in 1946 was opgericht door het Genootschap A 

et A in samenwerking met de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst, BNA. 

In de jaren vijftig was hij lid van de wooncom-

missie, de esthetische commissie in Haarlem 

en bestuurslid van de Commissie voor de Oude 

Stad in Amsterdam. 

Op 5 december 1993 overleed Arthur Staal op 

86-jarige leeftijd in Amsterdam.

Projecten Westelijke Tuinsteden:
 – Object 16 (i.s.m. C. Keesman) portieketage-

woningen, winkels, Abraham Staalmanplein / 

Wilhelmina Druckerstraat / e.o., 1960

 – Object 266 Portieketagewoningen, Bur-

gemeester De Vlugtlaan 45-75 / Theodorus 

Dobbestraat 56-86, 1953

 – Object 278 Portieketagewoningen, Burge-

meester Fockstraat / Leo Frijdahof /  e.o., 1953

 – Object 624 Portieketagewoningen, Haspels-

straat 1-23 / M.C. Addicksstraat 2-24, 1953

 – Object 729 Galerijwoningen, J. de Koostraat 

1-17 / Pieter Calandlaan 231-445, 1963

4. Maisonnetteflat, Osdorp (deel B), Meer en Vaart, 
1961-1962

5. Kantoorverzamelgebouw Metropool, Weesper-
straat, Amsterdam (in samenwerking met W.B. 
Ouëndag), 1960-1964

6. Gebouw Overhoeks (Shell), Amsterdam, 1971
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 – Object 841 Rijwoningen, Lobo-Braakensiekstraat 114-130, 1956

 – Object 895 Galerijwoningen en maisonnettes, Meer en Vaart 310-330 / Nicolaas Anslijnstraat 

1-197, 1965

H. van Vreeswijk (1906-1974)

Henri van Vreeswijk werd op 30 mei 1906 in Rotterdam geboren, als zoon van Adrianus Aegidius 

Samuel van Vreeswijk, bouwkundig tekenaar en aannemer in Rotterdam. Vanaf 1923 volgde hij 

de opleiding tot bouwkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, waar hij in 1928 

afstudeerde. In 1929 vestigde Van Vreeswijk zich als zelfstandig architect in Voorburg. 

De verbouwing van het Rembrandttheater in Utrecht (oplevering 1933) was zijn eerste grote 

project. (afb. 1) Hij verbreedde de zaal van twaalf naar eenentwintig meter, een tamelijk tech-

nisch vraagstuk, waar Van Vreeswijk vooral in thuis was. In Bouwkundig Weekblad Architectura 

verscheen een artikel over de verbouwing. ‘Om deze breedte te verkrijgen kon geen centimeter 

gemist worden, ook niet om b.v. kolommen langs de wanden te plaatsen om de spanten te dragen. 

De zijwanden der zaal konden dus geen dragende functie krijgen. De oplossing is gevonden door 

de geheele kap met de plafonds op te hangen aan twee ijzeren liggers van 24 meter lang en 5 

meter hoog, welke elk rusten op twee ijzeren kolommen, die geplaatst zijn aan weerszijden van 

de toneelopening en aan weerszijden van het achterbalcon.’45 Veel aandacht besteedde Van Vrees-

wijk aan de akoestiek. Het exterieur van het 

theater was minder gelukkig, aldus de auteur 

van het artikel in Architectura: ‘De gevel aan de 

Oude Gracht blijft ver achter bij de sfeer van 

het interieur. Hij mist bepaald de kwaliteiten 

daarvan, doet nuchter aan en misstaat totaal in 

het stadsbeeld, dat er daar aan de Oude Gracht 

rondom de brug werkelijk vreeselijk begint uit 

te zien.’

Van Vreeswijk wist een naam op te bouwen als 

akoestisch adviseur en architect van bioscopen 

en theaters en kreeg hier meer opdrachten 

voor, onder andere voor het tweede Cineac-the-

ater aan Lange Poten in Den Haag (1936) en het 

tweede Cineac aan het Damrak in Amsterdam 

(1938). (afb. 2) Voor het laatste ontwerp werd 

hij van plagiaat werd beschuldigd, wegens 

gelijkenis met een bioscoop in Parijs.46

Naast opdrachten voor theaters en bioscopen 

kreeg Van Vreeswijk opdrachten voor woonhuizen. In 1936 ontwierp hij een vrijstaand woonhuis 

met artsenpraktijk in Bilthoven en in 1937 een vrijstaand woonhuis in Eerbeek.  (afb. 3) Het betreft 

45. H.C. Verkruysen, ‘Het nieuwe Rembrandt-Theater te Utrecht’, Bouwkundig Weekblad Architectura (1933) 46, 406 [403-406].
46. D. Keuning, Bouwkunst en de Nieuwe Orde. Collaboratie en berechting van Nederlandse architecten 1940-1950, Nijmegen 

2017, 175.

1. Verbouwing Rembrandt-Theater, Utrecht, 1933
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twee witgeschilderde woonhuizen met stalen 

ramen en daken met grote overstekken en 

voorzien van blauw verglaasde pannen. 

In de jaren dertig was van Vreeswijk bestuurs-

lid van de afdeling bouwkundige ingenieurs 

van de Vereniging van Delftse Ingenieurs en 

vanuit die functie was hij betrokken bij de fusie 

van verschillende architectenverenigingen tot 

de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

In 1939 associeerde Van Vreeswijk zich met J. 

en Th.F. Stuivinga, die hem hiervoor hadden 

benaderd, en verhuisde hij naar Zeist waar hun 

bureau was gevestigd. Het jaar daarvoor was 

hij donateur van de NSB geworden, wat hij aan 

de beide architecten verzweeg.47 

Na de fusie van de verschillende architecten-

verenigingen tot de BNA in 1940 werd Van 

Vreeswijk commissaris voor pers en propagan-

da van de architectenvereniging met als missie naar buiten op regelmatige wijze van dien aard te 

doen blijken en om omgekeerd het dagelijksch bestuur op de hoogte te houden van de reacties in 

die buitenwereld ten aanzien van alles wat het 

bouwvak raakt’.48

In 1940 werd hij officieel lid van de NSB. Zijn 

interesse voor de NSB kwam voort uit het 

verlangen naar een betere ordening van het 

architectenvak. Na de oprichting van de Ne-

derlandsche Kultuurkamer zag Van Vreeswijk 

de mogelijkheid om daar meer vorm aan te 

geven.49 Zijn functie binnen de BNA was  niet 

verenigbaar met zijn activiteiten binnen de 

Kultuurkamer en hij trok zich terug uit de BNA. 

Met C.B. van der Tak en H.Th. Wijdeveld schreef 

hij een reeks rapporten die betrekking hadden 

op organisatorische aspecten van het architectenvak, die werden gepubliceerd in Bouwkundig 

Weekblad Architectura. Verder verscheen van zijn hand het rapport over het honorarium van de 

architect, dat in 1943 in twee delen werd gepubliceerd in Technisch Nederland.

In 1943 werd Van Vreeswijk, mede op grond van zijn lidmaatschap van de NSB, directeur van de 

Provinciale Planologische Dienst in Utrecht. Daarvoor moest hij zijn werkzaamheden als architect 

47. D. Keuning, Bouwkunst en de Nieuwe Orde. Collaboratie en berechting van Nederlandse architecten 1940-1950, Nijmegen 
2017, 178.

48. Nieuwe Tilburgsche Courant, 30 september 1940.
49. D. Keuning, Bouwkunst en de Nieuwe Orde. Collaboratie en berechting van Nederlandse architecten 1940-1950, Nijmegen 

2017.

2. Tweede Cineac aan het Damrak, Amsterdam, 1938

3. Woonhuis te Eerbeek, 1937
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en voor de Kultuurkamer beëindigen. Hij trok zich daarom terug uit het bureau van de gebroeders 

Stuivinga. 

Op 8 mei 1945 werd Van Vreeswijk aangehouden en na een internering werd hij drie jaar later 

weer vrijgelaten. Daarna vestigde hij zich als  ‘Raadgevend Ingenieur voor Gewapend Betonwer-

ken en Akoestische Vraagstukken in Zeist. In die hoedanigheid kreeg hij de jaren erna vrij grote 

opdrachten, onder andere in Nijmegen en in Amsterdam in de Westelijke Tuinsteden.

Projecten Westelijke Tuinsteden:
 – Object 148 Bart Poesiatstraat 66-166, portie-

ketagewoningen, 1961 (afb. 4)

 – Object 478 Domela Nieuwenhuisstraat 66-

132, portieketagewoningen, 1961

 – Object 685 Hoekenes / Van Suchtelen van de 

Haarestraat /  e.o., portieketagewoningen, 1960

 – Object 698 Hoekenes 33 e.v. en Van Suchte-

len van de Haarestraat  50-144, M. van Gef-

fenstraat 6-28, transformatorhuisje, 1960

Piet Zanstra (1905-2003)

Piet Zanstra werd in 1905 in Leeuwarden 

geboren. Hij studeerde waterbouwkunde aan de HTS in zijn geboorteplaats. In 1925 kwam Zanstra 

in dienst bij Dick Greiner als opzichter-tekenaar en van 1928 tot 1931 was hij werkzaam bij W.M. 

Dudok als assistent. Eerst was hij betrokken bij de bouw van de Bijenkorf in Rotterdam, daarna 

ging hij naar Parijs waar hij projectleider werd van de bouw van het Institut Néerlandais in de Cité 

Universitaire in Parijs.

In 1932 associeerde Zanstra zich met K.L Sijmons (1908-1989) en nog in hetzelfde jaar trad J.H.L. 

Giesen (1903-1980) tot de associatie toe. Giesen was geen architect, maar eierhandelaar en legde 

zich toe op wat later ‘management’ ging heten. Zanstra, Giesen en Sijmons behoorden tot de jon-

ge architecten, die zich in 1932 verenigden in Groep ‘32.

Het eerste project van Zanstra, Giesen en Sijmons was een blok atelierwoningen aan de Zomer-

dijkstraat in Amsterdam (1934); het bezorgde hen direct bekendheid. Het werd op initiatief van 

het architectenbureau ontwikkeld, waarvoor ze in zee gingen met een zogenaamde eigenbouwer, 

een private ondernemer die geld zag in het project. Het was een vroeg voorbeeld van het Nieuwe 

Bouwen in Nederland; het was een van de eerste gebouwen in open bebouwing en uitgevoerd 

met een staalskelet. Het idee voor dit project had Zanstra opgedaan tijdens zijn verblijf in Parijs, 

waar dit type al langer bekend was. Le Corbusier was een belangrijke inspiratiebron voor Zanstra. 

Het Plan Voisin met de wolkenkrabbers (1925) was een voorbeeld voor hoogbouwprojecten van 

Zanstra. 

Het werk van Zanstra Giesen en Sijmons laat zien hoe ze de uitgangspunten van Groep ‘32 in prak-

tijk wilden brengen. In de jaren dertig namen ze deel aan prijsvragen, zoals die voor het stadhuis 

aan het Frederiksplein in Amsterdam (1936). Over hun inzending voor het stadhuis onder motto 

4. Woningbouw aan de Bart Poesiatstraat, Osdorp, 
1961
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‘Ter Spille’ schreef Le Corbusier: ‘Ontwerper is bezeten geweest door de gedachte aan symme-

trie’.50 Het ontwerp voldeed volgens hem ‘op volmaakte wijze (...) aan de in het programma opge-

somde voorwaarden, zoowel wat de bruikbaarheid betreft als uit een “lyrisch” oogpunt bezien’.51 

In 1935 maakten ze een ontwerp voor een Industriepaleis in Amsterdam (1935, niet uitgevoerd). 

Tijdens de oorlog ontwierpen Zanstra, Giesen en Sijmons een vergelijkbaar project aan het Hof-

plein. Met de strenge symmetrie en de pilasters met kapitelen had het een klassieke uitstraling, 

die kenmerkend werd voor hun visie op de architectuur als reactie op het orthodoxe Modernisme. 

Tijdens de oorlog ontwierpen Zanstra, Giesen en Sijmons met een aantal andere architecten een 

alternatief uitbreidingsplan voor Amsterdam. De woningcomplexen die zij hierin dachten werden 

voorzien van gevels ontleend aan zeventiende eeuwse panden. Ook dit ontwerp kwam niet verder 

dan het papieren stadium.52

In 1954 werd het samenwerkingsverband tussen Zanstra Giesen en Sijmons beëindigd en start-

te Zanstra zijn eigen bureau. Hij bleef zich daarbij richten op samenwerking met aannemers en 

projectontwikkelaars en bouwde een uitgebreid netwerk op dat zorgvuldig werd onderhouden. 

Wanneer zinvol maakte hij gebruik van nieuwe bouwtechnieken en hij hield vast aan een zake-

lijke, functionele architectuur, die ook monumentaal en representatief kon zijn. Bovenal zocht hij 

inspiratie bij zijn grote voorbeeld, Le Corbusier.53

Aanvankelijk bestond een groot deel van zijn 

werk uit woningbouw. In opdracht van aan-

nemer en ontwikkelaar B. Meijer ontwierp hij 

een woningbouwproject aan de Segbroeklaan 

in Den Haag. Hiervoor ontving Zansta de Dr. 

H.P. Berlageprijs, een architectuurprijs voor 

gebouwen in Den Haag. Hierna volgden veel 

woningbouwprojecten, in Den Haag, Velsen 

en Amsterdam. Tot zijn vroege woningbouw-

projecten in de Westelijke Tuinsteden behoren 

portieketagewoningen aan de Burgemeester 

van Leeuwenlaan (1954), galerijwoningen aan 

de Burgemeester Cramergracht in Slotermeer 

(1957-1959). (afb. 1) en portieketagewoningen 

aan de Annette Versluysstraat aan de zuidrand 

van Slotervaart (1960) (afb.. 2).

In de loop van de jaren vijftig en in de jaren 

zestig breidde het palet aan opdrachten zich 

gestaag uit. Zo ontwierp hij voor de Weste-

lijke Tuinsteden twee kerken: De Hoeksteen 

in Slotermeer (1960) en De Ark in Slotervaart 

50. M. Bock (e.a.), Van het Nieuwe Bouwen naar een Nieuwe Architectuur. Groep 32 Ontwerpen, gebouwen, stedenbouwkundi-
ge plannen 1925-1945, Den Haag 1983, 97.

51. Groep ‘32, Delft 1998, 157-158.
52. Bouwen van Woning tot Stad, Amsterdam 1946
53. N. Mens, ZZDP architecten-ondernemers, Rotterdam 2004, 27.

1. Galerijwoningen, Burgemeester Cramergracht (in 
samenwerking met F. van Lissa), 1957
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(1960-1962), beide projecten met een opvallende, monumentale vormgeving. Voor de wijk Arn-

hem-Presikhaaf ontwierp Zanstra een winkelcentrum en er verschenen enkele kantoorgebouwen: 

Kantoorgebouw voor BP aan het Frederiksplein in Amsterdam (1961), kantoor Zorgvliet (1968) en 

een kantoorgebouw voor Olveh (1968), beide in Den Haag. Kantoorgebouw Zorgvliet voor B.P.M. 

vertoont onmiskenbaar de invloed van Le Corbusier, getuige de pilotis, de vorm van de luifel, de 

entree en de doorlopende raampartijen. 

Intussen bleef woningbouw een van de pijlers van het bureau. Daarbij nam de toepassing van in-

dustriële bouwwijzen in de jaren zestig een hoge vlucht. In A.W. Gmelig Meyling, met wie hij zich 

in 1964 associeerde, vond Zanstra een ingenieur die zich bijzonder interesseerde voor de mogelijk-

heden van de industriële massawoningbouw.54 In plaats van bescheiden projecten met portieketa-

gewoningen realiseerde het bureau nu omvangrijke projecten met galerijflats of woontorens. Ook 

hier zijn voorbeelden van te vinden in de Westelijke Tuinsteden: de galerijflats aan de oever van 

de Sloterplas aan de Burgemeester Hogguerstraat (1965) en de woontorens aan de Maassluisstraat 

(1966).(afb. 3)

Dankzij de economische groei in de jaren zestig raakte de opdrachtenportefeuille goed gevuld. 

Woningen, winkelcentra, parakeergarages, kantoren, hotels, alles zat in het pakket van Zanstra. 

Samen met Peter de Clerq Zubli, die in 1964 bij Zanstra in dienst kwam en in 1966 toetrad tot de 

54. N. Mens, ZZDP architecten-ondernemers, Rotterdam 2004, 38.

2. Portieketagewoningen, Annette Versluysstraat, William Boothstraat, 1961 (gesloopt)
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directie, ontwierp hij de Europarking aan de 

Marnixstraat in Amsterdam (1966-1971). In die 

periode verscheen ook Zanstra’s meest omstre-

den project: het Burgemeester Tellegenshuis 

in Amsterdam, dat naar zijn opdrachtgever, 

Maup Caransa, bekend werd als het Maupole-

um (1971). (afb. 4) Het maakte deel uit van de 

voorgenomen aanleg van een binnenstedelijke 

snelweg en liet de impact van de schaalvergro-

ting op een dergelijke plek zien. De snelweg 

werd wegens toenemend verzet van de bewo-

ners nooit aangelegd en het Maupoleum werd 

in 1994 gesloopt. Een van de laatste ontwerpen 

van Zanstra, het Shellgebouw aan het Hofplein 

in Rotterdam, werd eveneens symbool van een 

‘autoritaire’ stadspolitiek. (afb. 5)

In 1980 verliet Zanstra het bureau en in 2003 

overleed hij op 98-jarige leeftijd.

Projecten Westelijke Tuinsteden:
 – Object 73 Portieketagewoningen, Annette 

Versluysstraat / William Boothstraat /  e.o., 

1961

 – Object 74 Rijwoningen, Annette Versluys-

straat / William Boothstraat /  e.o., 1960

 – Object 258 Galerijwoningen, Burgemeester 

Cramergracht 1-98, 1957 (i.s.m. F. van Lissa)

 – Object 259 Galerijwoningen, Burgemeester 

Cramergracht 99-182, 1958 (i.s.m. F. van Lissa)

 – Object 265 Galerijwoningen, Burgemeester 

De Vlugtlaan 161-345, 1959 (i.s.m. F. van Lissa)

 – Object 276 Vrijstaande woningen, Burge-

meester Eliasstraat 9, 1956

 – Object 281 Galerijwoningen, Burgemeester Hogguerstraat 1-1189, 1965

 – Object 293 Portieketagewoningen en winkels, Burgemeester Van Leeuwenlaan 78-101 / Van 

Moerkerkenstraat 63-69, 1954 (i.s.m. J.H.L. Giesen, en K.L.  Sijmons)

 – Object 444 Galerijwoningen, Delflandplein / Rijswijkstraat /  e.o., 1961

 – Object 754 Kantoorgebouw, Jan Evertsenstraat 171-175 / Staalmeesterslaan 410-416, 1972

 – Object 872 NH Kerkgebouw met gangschool, Louis Couperusstraat 129-133, 1960-1962

 – Object 876 Torenflats, Maassluisstraat 16-580, 1966

 – Object 928 Torenflats, Nachtwachtlaan 40-522 / Staalmeesterslaan 1-391, 1972-1975

 – Object 992 Woningen en bedrijven, Overschiestraat 6-166 / Rijswijkstraat 177-347, 1968

3. Torenflats Maassluisstraat, 1966

4. Burgemeester Tellegenhuis (Maupoleum), Joden-
breestraat, Amsterdam, 1971 (gesloopt)
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 – Object 1073 Kantoorgebouw, Rijswijkstraat 175, 1968

 – Object 1179 NH Kerkgebouw, Van Ollefenstraat 9, 1960

5. Kantoorgebouw Shell, Rotterdam, 1971-1976 
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Betekenis voor de waardestelling
 – Het werk in de Westelijke Tuinsteden markeert in het oeuvre van de ontwerpers een soms 

ingrijpende verandering. Zij werden gedwongen rekening te houden met de gevolgen van 

de industrialisatie van de bouw, standaardisatie, en een keurslijf van regels en bepalingen.

 – De architectuur van de Westelijke Tuinsteden is desalniettemin opvallend divers – de 

persoonlijke ontwerpopvattingen van de architecten en de kenmerken van de stromingen 

waartoe zij behoorden zijn vaak nog te herkennen.

 – De Westelijke Tuinsteden zijn typerend voor de ontwikkeling van een op de naoorlogse 

woonwijken toegespitste architectuur.
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9 STEDELIJKE VERNIEUWING IN DE WESTELIJKE TUINSTEDEN

Inleiding

Gebouwen verouderen. Ze raken versleten en soms volstaat gedegen onderhoud niet om ze 

toekomstbestendig te maken. In dat geval is ingrijpende reconstructie onvermijdelijk; als dat om 

technische of financiële redenen niet kan rest sloop en nieuwbouw. Wanneer wijken grotendeels 

uit gebouwen bestaan die uit één periode dateren en dus bij benadering even oud zijn en op 

ongeveer dezelfde manier zijn opgetrokken kan een hele wijk voor deze drastische oplossing in 

aanmerking komen. De Derde Nota voor de Ruimtelijke Ordening luidde de stadsvernieuwing in, 

die zich vooral op de negentiende-eeuwse uitbreidingswijken van de grote steden richtte. Anders 

dan de historische binnensteden, die al eeuwenlang aan een proces van geleidelijke vernieuwing 

onderhevig waren en meestal een grote diversiteit vertoonden, waren de negentiende-eeuwse 

wijken betrekkelijk homogeen. Aangezien ze in hun geheel gerenoveerd moesten worden was een 

wijkgerichte aanpak nodig, en omdat de substantiële aantallen woningen in het geding waren 

werd de stadsvernieuwing een ongekend omvangrijke en ingrijpende operatie. In 1992 maakte het 

Rijk een eind aan de stadsvernieuwingsoperatie en begon een nieuwe fase: die van de stedelijke 

vernieuwing. 

Gebouwd volgens gedeeltelijk nieuwe uitgangspunten markeerden de naoorlogse wijken een 

breuk in zowel de stedenbouwkundige als de architectonische stadsontwikkeling. Dat is in heel 

Europa het geval en overal wordt deze breuk in verband gebracht met de doorbraak van moderne 

of modernistische opvattingen; zo stelden de auteurs van het Jaarboek Cuypersgenootschap 2001 dat 

Slotermeer ‘in velerlei opzicht beschouwd (kan) worden als een monument van de grote vernieu-

wingen die bepleit werden door de Internationale Congressen van het Nieuwe Bouwen (CIAM)’.1  

Ze representeerden de idealen van de maakbare samenleving en waren bedoeld om met hun 

ruimtelijke opzet bij te dragen aan een nieuw gemeenschapsgevoel. Het tuinstadkarakter met veel 

groen suggereerde dat ze tevens een gezonde woonomgeving vormden. Dat al in de jaren vijftig 

werd geconstateerd dat ze als sociale katalysator te kort schoten en de bakermat van psychologi-

sche problemen vormden deed aanvankelijk geen afbreuk aan de architectonische en stedenbouw-

kundige idealen; pas in de jaren zeventig leidde de kritiek van een nieuwe generatie ontwerpers 

tot andere architectonische oplossingen, maar ook toen werd vastgehouden aan betrekkelijk 

autonome wijken met eigen voorzieningen en lage dichtheden. In tijden van woningnood gold 

verhuizing naar de Westelijke Tuinsteden als een lot uit de loterij, en het lijdt weinig twijfel dat de 

eerste generatie bewoners tevreden was. Vanuit hedendaags perspectief blijft de kwaliteit achter 

bij wat later werd gebouwd, maar bij de oplevering markeerden ze voor de meeste bewoners een 

forse sprong vooruit – en de verlossing van de gevolgen van de woningnood. Na hun oplevering 

volgden nieuwe stadsuitbreidingen en vormden wederopbouwwijken niet langer de voorhoede 

van nieuwe woonvormen. De oorspronkelijke bewoners waren in de jaren zeventig en tachtig uit 

hun woningen gegroeid en waren uitgeweken naar nieuwe steden zoals Purmerend en Almere. 

Vaak werden ze opgevolgd door Antillianen en Surinamers, Marokkanen en Turken: de wederop-

1. V. van Rossem, J. Schilt, J. Smit (red.), Jaarboek Cuypersgenootschap 2001. De organische woonwijk in open bebouwing, 
Rotterdam 2002, 5; E. Agricola, ‘Inleiding’, in Atlas AUP gebieden, Amsterdam 2013, 6.
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bouwwijken werden de voorposten van wat later de multiculturele samenleving ging heten. Die 

bracht heterogeniteit; ook de oorspronkelijke bewoners vormden geen homogene groep, maar de 

verschillen bleven beperkt tot de klassieke, typisch Nederlandse verzuiling waarbij naar levens-

overtuiging onderscheiden woningbouwcorporaties voor hun eigen aanhang bouwden (zonder dat 

ze eigen buurten kregen toegewezen). Zo vormden levensbeschouwelijke verschillende bewoners 

een divers sociaal gamma, zij het dat de meesten zich wel in dezelfde levensfase bevonden (jonge 

gezinnen met kinderen domineerden).2 Een deel van de problemen in de naoorlogse wijken werd 

geweten aan het ontstaan van een ‘mix’ met een groot aandeel van niet-Westerse allochtonen, die 

moeilijk mengden met de oorspronkelijke bewoners, maar andere factoren speelden ook een rol. 

Zo stelde architectuurcriticus Ruud Brouwers dat ‘de verzuilde verzorgingsstaat van weleer met 

zijn keurslijf voor modale burgers plaats (heeft) gemaakt voor een wereld van individualisering, di-

gitalisering, communicatie, belevingseconomie, hypertechniek, managementdenken, globalisering 

en nieuwe ongelijkheden’.3 Naoorlogse wijken voldeden niet aan de eisen van de nieuwe stedelin-

gen en werden, in de woorden van J. Tellinga, de ‘putjes van de woningmarkt’.4

Bij woningbouwcorporaties, eigenaren van het leeuwendeel van de woningen, de Gemeente en 

het Rijk won de overtuiging veld dat alleen een grondige verbouwing van de naoorlogse wijken 

verbetering kon brengen. Ze waren in elk opzicht afgeschreven: bouwkundig, sociaal. Dat hun 

marktwaarde zeer gering was zou een probleem vormen nu de terugdringende overheid van de 

corporaties verwachtte dat die zich opmaakten voor een rol die niet veel verschilde van die van 

particuliere beleggers. De ambities gingen veel verder dan de stadsvernieuwing. Bij stedelijke 

vernieuwing gaat het niet in de eerste plaats om de verbetering van de woningen voor de zittende 

bewoners – het zogenaamde bouwen voor de buurt (zoals bij de stadsvernieuwing het geval was) 

– maar om de verandering van zowel de bebouwing als van de samenstelling van de bewoners. 

Sociale problematiek wordt aangepakt door middel van fysieke ingrepen in de bebouwing. Meer 

variatie in de bebouwing zou meer variatie in de bevolkingssamenstelling betekenen was de rede-

natie. Een redenering waarbij overigens door veel onderzoekers vraagtekens werden gezet.5 Al in 

de jaren tachtig kondigde het nieuwe beleid zich aan met de oprichting van het Forum Stedelijke 

Vernieuwing in 1983, maar het kwam pas in de jaren negentig goed van de grond.6 Tegelijkertijd 

met het opschroeven van de ambities veranderde de politieke context: de overheid wenste zich 

terug te trekken en de markt verantwoordelijk te maken voor de stedelijke vernieuwing. Dat leid-

de tot een omslag in het denken over vernieuwing en renovatie: marktpartijen proberen verliezen 

te beperken en winsten zoveel mogelijk te maximaliseren – hoewel dat niet het einde van sociaal 

beleid hoeft te betekenen wordt het wel ondergeschikt gemaakt aan andere doelstellingen. 

In 2004 leidde de koerswijziging tot de eerste grootschalige sloopplannen in de Westelijke Tuinste-

den. De woningen waren gekwalificeerd als te klein, te gehorig, te eenzijdig en te saai.7 De markt 

vroeg om verkoopbare woningen en dat veronderstelde onder andere een afwisselende vormge-

2. H. Hellinga, Onrust in park en stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 2005, 8.
3. R. Brouwers. ‘Een dwingend motief’, in: Stadscahiers 1. De transformatie van de naoorlogse stad, Haarlem 2007, 2.
4. J. Tellinga, De Grote Verbouwing. Verandering van naoorlogse woonwijken, Rotterdam 2004, 19.
5. H. Hellinga, Onrust in park en stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 2005, 36, 

37.
6. D. Schuiling, ‘Stadsvernieuwing door de jaren heen’, Rooilijn 40 (2007) 3, 160.
7. H. Hellinga, Onrust in park en stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 2005, 7.
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ving en architectuur die potentiële kopers aantrekkelijk vonden – het aantal huurwoningen daalde 

drastisch. 

Het Rijk

In de jaren tachtig tekende zich in het beleid van de rijksoverheid een omwenteling af. In een van 

de vorige hoofdstukken is beschreven hoe het Rijk de regie in het sociaaleconomisch en ruimte-

lijk beleid naar zich toetrok. In de jaren tachtig greep een economische crisis om zich heen die 

de pijler onder de in de wederopbouwjaren opgebouwde economie: de industrie, dreigde weg te 

slaan. De werkloosheid nam verontrustende vormen aan en de snel toenemende sociale uitgaven 

baarden zorgen. Was het beleid in de jaren ervoor gericht op het herverdelen van welvaart, een 

strategie waarvan een aanzwengelende werking op de economie werd verwacht waarvoor J.M. 

Keynes het theoretische fundament had geleverd, nu twijfelden economen – voorop neoliberale 

denkers als Milton Friedman – aan de effectiviteit ervan. Niet alleen deze vorm van overheidsin-

menging werd ter discussie gesteld: de overheid zou zich veel meer dan voorheen afzijdig moe-

ten houden en het economisch herstel aan de vrije markt moeten overlaten. Onder invloed van 

de crisis en het besef dat de beproefde, Keynesiaanse middelen om de economie te stimuleren 

niet werkten verzette de overheid de bakens. In plaats van het steeds verder uitbouwen van de 

verzorgingsstaat werd, aanvankelijk nog voorzichtig maar in de jaren negentig steeds radicaler, 

begonnen met het afbouwen ervan. In het ruimtelijke beleid markeert de Derde Nota het eindpunt 

van het herverdelingsbeleid. De Vierde Nota zette in 1988 in op het stimuleren van economische 

troefkaarten als Schiphol en de Rotterdamse haven (de main ports). De in 1991 gepubliceerde 

Vierde Nota Extra (Vinex) schoeide de bouw van nieuwbouwwijken op een fundamenteel nieuwe 

leest: sociale woningbouw werd drastisch beperkt, de markt werd verantwoordelijk gemaakt voor 

het leeuwendeel van de nieuwbouw. Vooralsnog werd vastgehouden aan de intussen beproefde 

methode van het ontwerpen van grootschalige wijken compleet met alle voor het dagelijkse leven 

nodige voorzieningen.

In 1989 publiceerde staatssecretaris E. Heerma met Volkshuivesting in de jaren negentig, een voorzet 

voor het terugschroeven van de sociale woningbouw. Subsidies werden verminderd, woningcor-

poraties werden bevrijd van het keurslijf aan regels dat ze tot een verlengstuk van de overheid 

had gemaakt en kregen meer vrijheid om hun eigen beleid te bepalen, waarbij ze zich ook op de 

duurdere koop- en huurmarkt mochten richten – ze hadden niet langer uitsluitend een sociale 

rol te spelen. Hoe ze met de bestaande voorraad om zouden kunnen gaan werd bepaald door een 

andere nota. In 1992 gaf het Ministerie van VROM de nota Beleid stadsvernieuwing in de toekomst 

(Belstato) uit, die het feitelijk het einde van de stadsvernieuwing inluidde. Als de vooroorlogse wij-

ken waren opgeknapt zou de operatie ten einde lopen; Heerma voorspelde dat dit punt rond 2005 

werd bereikt. De subsidiëring van ingrepen in naoorlogse wijken werd stopgezet.8 Dat betekende 

niet dat het Rijk vond dat de noodzaak van ingrijpen hier niet bestond. Waar de klassieke stads-

vernieuwing in de negentiende-eeuwse wijken met deels verkrot particulier woningbezit te maken 

had, vaak in eigendom van partijen die niet de financiële middelen hadden voor ingrijpende 

verbouwingen of sloop-nieuwbouw, was het overgrote deel van het woningbestand in naoorlogse 

8. E. Agricola, A. Ouwehand, G.J. te Velde, De naoorlogse stad centraal, Rotterdam 1997, 113.
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wijken in handen van de corporaties. Daarvan werd verwacht dat die in staat waren geweest op 

de slijtage van hun voorraden te antiperen door voldoende reserves op te bouwen.9 

De nieuwe koers werd begeleid door initiatieven die inspeelden op de toenemende sociale proble-

men in vooral de wederopbouwwijken; in 1994 kwam het grotestedenbeleid van de grond dat in 

het tweede paarse kabinet werd uitgebouwd onder leiding van staatssecretaris Roger van Boxtel; 

aanvankelijk richtte het zich op de vier grote steden, later breidde het aantal zich steeds verder 

uit en sinds 2018 worden de deelnemende gemeenten aangeduid als de G40. Na 2002 trok het Rijk 

zich geleidelijk terug en werden de gemeenten geacht zelf hun krachten te bundelen. Het sleute-

len aan de naoorlogse wijken vond plaats tegen de achtergrond van het grotestedenbeleid, dat een 

aantal nieuwe termen opleverde: Minister Vogelaar benoemde in 2007 40 ‘krachtwijken’, ook wel 

‘prachtwijken’ of ‘aandachtswijken’ geheten en die de geschiedenis ingingen als ‘Vogelaarwijken’, 

waaronder Bos en Lommer en Nieuw-West; ruimtelijke interventies zouden hier geïntegreerd moe-

ten worden in sociaaleconomisch beleid.10 

In 1995 mondde het beleid dat Heerma in 1989 inzette in de zogenaamde ‘bruteringsoperatie’: 

corporaties konden niet langer rekenen op subsidies maar kregen in plaats daarvan een eenmalige 

bijdrage van het Rijk, die werd verrekend met hun uitstaande schulden. De ‘bruteringsoperatie’ 

bracht radicale veranderingen. Corporaties transformeerden ‘van organisaties vooral gericht op 

het realiseren en beheren van sociale huurwoningen naar partijen die verschillende strategieën 

ontwikkelden om door middel van de bouw van vrije sector huurwoningen en koopwoningen 

financiële armslag te krijgen voor onrendabele investeringen in de sociale woningvoorraad.’11 In 

het kader van het grotestedenbeleid werd voor de stedelijke vernieuwing een Investeringsbudget 

gereserveerd, dat pas beschikbaar kwam nadat de gemeenten een zogenaamde Stadsvisie voorleg-

den.12

In de jaren erop werd duidelijk dat het oplossen van de problemen in de naoorlogse woonwijken 

dermate urgent was dat het Rijk zich, in weerwil van de neoliberale tendensen in het beleid, niet 

onbetuigd kon laten. In 2000 bracht de staatssecretaris van VROM een Nota Mensen Wensen Wonen 

uit. Daarin werden plannen voor de vernieuwing van wederopbouwwijken ontvouwd; voor het 

eerst werd ook aandacht gevraagd voor de erfgoedwaarden.13 Voorop stond het bevorderen van 

particulier opdrachtgeverschap en de aansporing van de woningbouwcorporaties om delen van 

hun voorraad te verkopen.14 De ambities van het Rijk stuitten echter op een tekort aan financië-

le middelen. Bovendien hadden de corporaties veel geld in de planvorming gestoken en weinig 

projecten tot een goed einde weten te brengen. De staat besloot daarom de subsidie die bij de 

brutering in 1995 was verstrekt terug te vorderen. Veel corporaties hadden dit geld nog in kas; 

alleen als ze konden aantonen concrete investeringen te hebben gedaan bleven ze buiten schot. 

Dit dreigement bleek voor de corporaties een belangrijke aansporing om alsnog geld in de stede-

9. G. Andriesen, J. Thielen, ‘Prachtwijken in Nieuw-West’, Rooilijn 40 (2007) 3, 170.
10. G. Wallagh, De nieuwe consensus over stedelijke vernieuwing: sociaal-economische structuurversterking van stad en 

samenleving, Rotterdam 2006.
11. I. Nio, A. Reijndorp, W. Veldhuis, A. Blom, H. Coumou, Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke 

Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 13.
12. H. Hellinga, Onrust in park en stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 2005, 

136.
13. V. van Rossem, J. Schilt, J. Smit (red.), De organische woonwijk in open bebouwing. Jaarboek Cuypersgenootschap 2001, 

Rotterdam 2002, 5; Nota Mensen Wensen Wonen, Den Haag 2000.
14. D. Schuiling, ‘Stadsvernieuwing door de jaren heen’, Rooilijn, 40 (2007) 3, 163.
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lijke vernieuwing te steken en zelfs financiële verplichtingen van de gemeente over te nemen.15 

Ondertussen verschoof, mede onder invloed van het grotestedenbeleid, het accent in de stedelijke 

vernieuwing steeds meer naar de sociale en economische kant. De meeste problemen zouden 

terug te voeren zijn op het ontbreken van een degelijk ‘sociaal weefsel’.16 Het ontbrak de weder-

opbouwwijken aan netwerken van ondernemers en aan sociaal-culturele organisaties; als daarin 

werd geïnvesteerd zou dat de ‘zelfredzaamheid’ van de bewoners ten goede komen, en daarmee 

ook de leefbaarheid – een sleutelbegrip – bevorderen. Bovendien was het nodig te voorkomen dat 

middeninkomens, vooral gezinnen met kinderen weg zouden trekken, wat te bereiken zou zijn 

door betaalbare eengezinswoningen met een tuintje te bouwen.

Westelijke Tuinsteden

Al aan het eind van de jaren zeventig groeide bij de corporaties het besef dat het gebruikelijke 

niveau van onderhoud aan de woningen in de Westelijke Tuinsteden op den duur niet bevredigend 

was. Daarom werd een begin gemaakt met plannen voor groot onderhoud en woningverbete-

ring. Sinds de oliecrisis van 1973 werd veel waarde gehecht aan het isoleren van woningen om 

het energieverbruik naar beneden te brengen. Het aanbrengen van centrale verwarming, dubbel 

glas (vaak in plastic kozijnen), en soms het aanpassen van keukens en douches moest het com-

fort verhogen.17 Het verbeteringsbeleid was de facto het laatste bedrijf in de geschiedenis van de 

stadsvernieuwing; het werd gedragen door Rijkssubsidies en de doelstelling was vergelijkbaar met 

die van eerdere stadsvernieuwingsprojecten: het tegengaan van verkrotting en op peil houden van 

de woningvoorraad. Stedenbouwkundige maatregelen vielen buiten de werking van dit beleid, en 

dat gold ook voor het vergroten van de woningdifferentiatie. De eenvormigheid van woningen en 

bewoners werd geweten aan de grote snelheid waarmee de wijken tot stand waren gekomen: niet 

geleidelijk in ruim vijftig jaar, zoals de bedoeling was, maar in ijltempo binnen twintig jaar – te 

kort veranderende inzichten een kans te geven uit te kristalliseren in nieuwe woonmilieus. Erf-

goedwaarden speelden bij de opknapbeurten nauwelijks een rol, en daarin veranderde vooralsnog 

niets. Wat wel veranderde was de context van het beleid. De gemeente volgde het Rijk op de voet. 

Een jaar na Heerma’s Volkshuivesting in de jaren Negentig publiceerde de woningdienst het rapport 

De naoorlogse woningvooorraad: beheer of vernieuwing? Het pleitte voor ingrijpende vernieuwingen 

in de wederopbouwwijken. Niet alleen het woon- en leefklimaat in de Westelijke Tuinsteden, ook 

de samenstelling van de bevolking moest veranderen.18 Het oordeel over de bestaande situatie was 

overwegend negatief. Helma Hellinga, kritisch beschouwer van de vernieuwingsoperatie, stelt 

dat dit oordeel niet op de werkelijkheid in de Westelijke Tuinsteden was gebaseerd, maar op de 

doemscenario’s van de corporaties, de stadsdeelbesturen en de gemeentelijke diensten, die een 

‘neerwaarste spiraal’ en zelfs gettovorming vreesden.19 In 1992, toen het Rijk de stadsvernieuwing 

ten grave droeg, was de helft van de woningen onder handen genomen. Als de corporaties de con-

15. I. Nio, A. Reijndorp, W. Veldhuis, A. Blom, H. Coumou, Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke 
Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 14.

16. G. ter Weeme, ‘Corporaties, kan het een onsje anders?’, Rooilijn 40 (2007) 3, 197.
17. H. Hellinga, Onrust in park en stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 2005, 71.
18. H. Hellinga, Onrust in park en stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 2005, 

74-75.
19. H. Hellinga, Onrust in park en stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 2005, 8.
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clusies van de Woningdienst over zouden nemen zou bij de aanpak van de andere helft een andere 

invalshoek worden gekozen. Eigen bedrijfseconomische overwegingen en kosten-baten analyses 

zouden hun opstelling bepalen, niet het al dan niet beschikbaar zijn van subsidies – die behoorden 

tot het verleden. In de praktijk leidde dat tot een grootschaliger, meer integrale aanpak waarbij 

ook de woningomgeving werd aangepakt (wat stedenbouwkundige interventies impliceerde); het 

vergroten van de woningdifferentiatie kreeg een hoge prioriteit. Vaak waren de nieuwe inzichten 

alleen te realiseren met sloop-nieuwbouwplannen. 

In de stedelijke vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden zijn drie fasen te onderscheiden. De 

eerste begon in 1992 na het afscheid van de stadsvernieuwing en duurde tot 1999. De tweede 

fase liep van 1999 tot 2007 en zag de overgang naar beleid waarin principes uit de Vinex-operatie 

werden overgeplant naar de stedelijke vernieuwing: bouwen voor de markt en maximale woning-

differentiatie. De derde fase begon in 2007 en werd getekend door het voltooien van het raamwerk 

waarbinnen de markt haar werk kon doen, maar vooral het uitbreken van de financiële en econo-

mische crisis in 2008 die dit onmogelijk maakte.

De eerste fase was een overgangsperiode. In deze tijd moest de nieuwe rol van de corporaties 

uitkristalliseren en werd ervaring opgedaan met de nieuwe financiële kaders. Amsterdam besloot 

echter de wegvallende Rijkssubsidies door gemeentelijke bijdragen te compenseren en richtte 

daartoe het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting op. Het stelde geld beschikbaar voor grondige 

renovaties.20 In lijn met de vergeleken bij de stadsvernieuwing uitgebreidere ambities, die nu ook 

sociale en culturele aspecten omvatten, kreeg het vergroten van de woningdifferentiatie een hoge 

prioriteit; maar hoe was dat te realiseren in wijken waarvan het ontwerp juist een zo groot moge-

lijke gelijkheid nastreefde?21 Aan de waarden die daaraan ten grondslag lagen: collectiviteit, maat-

schappelijke gelijkheid en neutraliteit, werd ondertussen geen belang meer gehecht.22 In deze fase 

werd de architectuur – de invulling van de ‘velden’ – praktisch vogelvrij verklaard, maar waren de 

meeste interventies betrekkelijk beperkt van schaal. Als antwoord op de bruteringsoperatie en om 

de nieuwe opgaven beter aan te kunnen vormden de twaalf woningbouwcorporaties in de Weste-

lijke Tuinsteden drie samenwerkingsverbanden: Far West, Prospect Amsterdam en Westwaarts.23 

(Prospect werd al na korte tijd ontbonden, Far West, een samenwerkingsverband van Stadgenoot, 

De Key en Rochdale, werd in 2011 opgeheven.) 

In 1999 luidde de oprichting van Bureau Parkstad de tweede fase van de stedelijke vernieuwing 

in. Deze stond in het teken van schaalvergroting en grootschalige sloop-nieuwbouwprojecten, 

waarbij goedkope woningen door duurdere werden vervangen en verdichting plaatsvond. Initia-

tiefnemer was de gemeente Amsterdam, vier stadsdelen (Bos en Lommer, Geuzenveld-Slotermeer, 

Slotervaart-Overtoomse Veld, en Osdorp, en de betrokken corporaties (Stadgenoot, de Alliantie, en 

Ymere). Om voor financiering uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing in aanmerking te 

komen eiste het Rijk een Stadsvisie. Amsterdam complete stad. Stadsvisie tot 2010, gepubliceerd in 

1999 en het complement van de in hetzelfde jaar uitgebrachte Nota Stedelijke Vernieuwing, onder-

kenden drie pijlers: fysiek, economisch en sociaal beleid en identificeerde zeven urgente proble-

20. G. Andriesen, J. Thielen, ‘Prachtwijken in Nieuw-West’, Rooilijn 40 (2007) 3, 171.
21. E. Agricola, A. Ouwehand, G.J. te Velde, De naoorlogse wijk centraal, Rotterdam 1997.
22. I. Nio (red.)  De Tweede Impuls. Vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden, Den Haag 2004, 3. 
23. Richting Parkstad 2015. Ontwikkelingsplan voor de vernieuwing van Nieuw West. Uitgebreide Samenvatting, Amsterdam 

2001.
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men. Werkloosheid vroeg om bijscholing, uitzichtloze armoede om ondersteuning (in plaats van 

steun), onveiligheid om duidelijke normen, stokkende mobiliteit om een goed stelsel van openbaar 

vervoer. Bouwen en verbouwen moest helpen om het wegtrekken van middeninkomens tegen 

te gaan en sociale desintegratie te voorkomen. Milieuoverlast vroeg om een ecologisch netwerk. 

De stadsvisie onderkende dat de naoorlogse wijken op het eerste gezicht niet bijzonder proble-

matisch leken, maar stelde dat zich zorgwekkende tendensen aftekenden.24 De vernieuwing van 

de naoorlogse wijken zette in op een grotere diversiteit aan woningen en woonmilieus; dezelfde 

ambities droegen de Nota Stedelijke Vernieuwing, die eraan toevoegde dat de leefbaarheid verhoogd 

moest worden, en het grondgebruik geoptimaliseerd, wat verdichting veronderstelde.25 

De ambities van Bureau Parkstad werden geconcretiseerd in een ontwikkelingsvisie: Richting 

Parkstad 2015, die in 2001 werd gepubliceerd. Het rapport bevat de ruimtelijke, programmati-

sche, sociale, financiële en procedurele van de voorgenomen vernieuwingsprojecten.26 Elk van 

de drie consortia leverde een inspiratie in de vorm van ruimtelijke studies; Far West ging in zee 

met MVRDV, Prospect met Urhahn Urban Design, en Westwaarts met bureau BVR.27 Het werk-

boek Parkstad = Meer Park + Meer Stad vatte deze studies samen. Een van de uitgangspunten 

was het terugbrengen van het aantal huurwoningen – van de 54.000 woningen vielen 41.000, 

oftewel 76%, in de categorie sociale huur. Het mochten er uiteindelijk niet meer zijn dan 29.000; 

een groot deel van de 24.300 nieuw te bouwen woningen zou in de plaats komen van te slopen 

oudbouw.28 Het moest zittende bewoners uitzicht op een wooncarrière binnen de buurt bieden, 

hogere inkomens aantrekken en het aantal inwoners op peil houden of laten groeien.29 Werd het 

aantal te slopen woningen aanvankelijk op 5000 geschat, een Meerjaren Ontwikkelingsplan ging 

uit van 13.300, volgens Hellinga ‘om in bepaalde buurten in één klap verzekerd te zijn van een 

lager aandeel sociale woningen én een grotere vrijheid in de opbouw van een geheel nieuwe buurt 

volgens de gewenste woonmilieus’.30  Woningdifferentiatie en het vergroten van de diversiteit aan 

sferen was nog steeds het streven; om te voorkomen dat de ingrepen overal hetzelfde stadsbeeld 

zouden genereren werden negen leefmilieus gedefinieerd, uiteenlopend van ‘hoogstedelijk’ via 

‘tuinstad’ tot ‘buitenplaats’.31 Daarvoor werd een wensbeeld Leefmilieus opgesteld. (afb. 1) Toen 

de tweede fase ten einde liep viel echter niet aan de conclusie te ontkomen dat overal ongeveer 

hetzelfde was gebouwd.32 In de eerste fase van de vernieuwingsoperatie bleven de effecten van 

de interventies voor de stedenbouwkundige compositie – daaronder de lange lijnen – nog te 

overzien: waarden op de schaal die door praktisch alle deskundigen als het belangrijkste werden 

gezien, onder andere omdat die op het fameuze AUP terug te voeren waren, werden tot op zekere 

24. Amsterdam complete stad. Stadsvisie 2010, Amsterdam 1999, 21.
25. Nota Stedelijke Vernieuwing, Amsterdam 1999.
26. I. Nio, A. Reijndorp, W. Veldhuis, A. Blom, H. Coumou, Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke 

Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 12
27. J. Tellinga, De Grote Verbouwing. Verandering van naoorlogse woonwijken, Rotterdam 2004, 96.
28. I. Nio, A. Reijndorp, W. Veldhuis, A. Blom, H. Coumou, Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke 

Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 11.
29. Richting Parkstad 2015. Ontwikkelingsplan voor de vernieuwing van Nieuw West. Uitgebreide Samenvatting, Amsterdam 

2001, 34.
30. H. Hellinga, Onrust in park en stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 2005, 

162.
31. J. Tellinga, De Grote Verbouwing. Verandering van naoorlogse woonwijken, Rotterdam 2004, 100.
32. G. Andriesen, J. Thielen, ‘Prachtwijken in Nieuw-West’, Rooilijn 40 (2007) 3, 172.
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70 P R O G R A M M A  •  4

Leefmilieus

Wensbeeld 2015

1. Richting Parkstad 2015, woonmilieus

2. Vernieuwingsgebieden voor de Westelijke Tuinstden, uit te voeren tot 2015
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3. Kaart Uitwerkingsplannen Nieuw West



262

hoogte ontzien. Nu veranderde dat: grootschalige ingrepen leidden tot inbreiding met gebouwen-

complexen die ook van de oorspronkelijke stedenbouwkundige compositie weinig heel lieten.

Bureau Parkstad definieerde verschillende Vernieuwingsgebieden (afb. 2) en Uitwerkingsplan-

nen (afb. 3), waaronder enkele die al eerder waren aangewezen, zoals de Zuidwest Kwadrant in 

Osdorp. 

In Uitwerkingsplannen als de Zuidwest Kwadrant, Overtoomse Veld, Delflandplein-Noord, Kolenkit 

en Osdorp Midden Noord, werden de bestaande (hoven)verkavelingen omgebouwd tot stratenver-

kavelingen met gesloten of halfopen bouwblokken. De collectieve hoven verdwenen. Maatvoering 

van de straten werd zodanig dar er ruimte was voor groene profielen, waarmee deze zich zouden 

onderscheiden van de straten in West binnen de Ring.33 (afb. 4-7)

Ondertussen groeide het besef dat de vernieuwbouw niet ten koste mocht gaan van de ruimtelijke 

hoofdstructuur; in 2003 werd dit neergelegd in een zogenaamd Kwaliteitskader. Veel ervaring met 

dit soort opgaven was er niet, en in 2005 werden de resultaten van de projecten daarom getoetst 

met het oog op eventueel wenselijke bijstelling. De bevindingen werden gepubliceerd in Een blik 

vooruit – Discussiedocument. De rapporteurs waren tevreden, maar constateerden ook dat er voor 

de gemeente zulke hoge kosten aan verbonden waren dat ongewijzigde voortzetting van het in-

gezette beleid onmogelijk was. De corporaties voelden er niets voor om de vernieuwingsoperatie 

te temporiseren en kozen ervoor op de ingeslagen weg door te gaan en de financiële risico’s voor 

hun rekening te nemen. Die waren aanzienlijk en omvatten ook de kosten voor de herinrichting 

van de openbare ruimte en de bouw van zogenaamd maatschappelijk vastgoed: onderwijs- wel-

zijns- en zorgvoorzieningen. Keerzijde was dat ze feitelijk over de stedenbouwkundige herin-

richting mochten beslissen; de stad trok zich terug maar stelde wel 40 miljoen euro beschikbaar 

voor sociale vernieuwingsprojecten.34 Dit was de kern van de zogenaamde Parkstaddeal van 2007, 

gesloten tussen de Gemeente, de vier stadsdelen en vijf corporaties (de Alliantie, AWV, Eigen 

Haard, Far West en Ymere). Achtergrond was, zoals hierboven bleek, het dreigement van het Rijk 

om niet uitgegeven subsidiegeld terug te vorderen. De markt had nu praktisch vrij spel – voor 

Bureau Parkstad was geen rol mee weggelegd en in 2008 werd het opgeheven. Van de verwachte 

versnelling van de stedelijke vernieuwing kwam echter niets terecht: de financiële crisis van dat 

jaar luidde een lange periode van stagnatie in. Een van de consequenties was dat de noodzaak van 

samenwerking in grotere consortia zich minder deed voelen; Far West werd in 2011 opgedoekt.35 

Ondertussen kwam er kritiek op de sloop van kleine goedkope woningen, onder andere omdat 

die een hele categorie bewoners uit de Westelijke Tuinsteden zou verjagen; anderen beschouwers 

wezen er echter op dat de grootste vraag, ook voor koopwoningen, uit de wijken zelf kwam.36 Een 

concept-herziening van Richting Parkstad 2015, die van 2006 dateert, kwam bij een evaluatie van 

de tot dan toe bereikte resultaten tot de conclusie dat verandering van de etnische samenstelling 

ook nooit de bedoeling was geweest; het concept constateerde ook dat de theorieën die van het 

bouwen voor hogere inkomens een betere sociaaleconomische structuur verwachtten achterhaald 

33. M. de Hoog, ‘Boogie woogie’, in: Parkstad Amsterdam, Een ongebonden blik. Zes essays over de vernieuwing in Amster-
dam Nieuw West, Amsterdam 2005, 42.

34. G. Andriesen, J. Thielen, ‘Prachtwijken in Nieuw-West’, Rooilijn 40 (2007) 3, 168.
35. Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 18.
36. G. Andriesen, J. Thielen, ‘Prachtwijken in Nieuw-West’, Rooilijn 40 (2007) 3, 169.
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4 t/m 7. Ombouw van (hoven)
verkaveling tot stratenver-
kaveling met gesloten of 
halfopen bouwblokken: 
Zuidwest Kwadrant, Delf-
landplein Noord, Kolenkit, 
Osdorp Midden Noord
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waren. Er vond een verschuiving plaats naar het vasthouden van bewoners van de Westelijke 

Tuinsteden die zich maatschappelijk omhoog werken.37

De derde fase van de stedelijke vernieuwing zag een overgang naar kleinschalige interventies en 

toegenomen aandacht voor de erfgoedwaarden. Ook werd de speelruimte voor de corporaties in-

geperkt – ze moesten zich opnieuw meer toeleggen op hun oorspronkelijke, sociale rol. Daar stond 

tegenover dat hun financiële positie werd verstevigd door een andere manier om de waarde van 

hun bezittingen vast te stellen: niet langer op basis van huur en afschrijvingen, maar op die van 

de zogenaamde Marktwaarde Verhuurde Staat.38

De resultaten van de stedelijke vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden tot 2016 waren opvallend: 

er waren 9500 woningen gebouwd en 7000 gesloopt, en het aandeel van de sociale huur liep terug 

van 76% in 2000 naar 63 % in 2005 en 53% in 2017.39 

Voorbeeldwijken en de realisaties van Bureau Parkstad

Al in 1993 wezen de stadsdeelraden in de Westelijke Tuinsteden drie voorbeeldprojecten aan, die 

als een soort pilotprojecten golden. Deze nemen een aanvang in de eerste fase van de stedelijke 

vernieuwing. Hieraan werd een aantal uitwerkingsplannen toegevoegd. (afb. 8)

37. P.P. Witsen, ‘De krimpende horizon van Amsterdam-West’, in: Stadscahiers 1. De transformatie van de naoorlogse stad, 
Haarlem 2007, 15. 

38. I. Nio, A. Reijndorp, W. Veldhuis, A. Blom, H. Coumou, Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke 
Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 18.

39. I. Nio, A. Reijndorp, W. Veldhuis, A. Blom, H. Coumou, Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke 
Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 19.

8. Kaart Vernieuwingsplannen Nieuw West
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Zuidwestkwadrant, Osdorp
De Zuidwestkwadrant beslaat het oorspronkelijke deelplan E, een woongebied dat in de jaren 

zestig werd gerealiseerd en ongeveer 3000 woningen telde. (afb. 9) Het bestond uit een combina-

tie van haken en stroken in vijf lagen. Hoewel dit gebied als voorbeeldproject werd aangewezen 

betreft het feitelijk een opeenvolging van verschillende interventies, die het tot een van de langst-

lopende renovatieprojecten in de Westelijke Tuinsteden maken. Uitgangspunt van de stedelijke 

vernieuwing was uitgebreid marktonderzoek.40 INBO toonde aan dat ‘scheef ’ wonen er vaak 

voorkwam, en merkte op dat mensen met hogere inkomens zouden wegtrekken als de wijk niet 

werd aangepakt. Het initiatief werd genomen door het stadsdeel, dat de corporaties dwong mee 

te werken: weigerden ze, dan werden ze bij de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk in dezelfde 

deelgemeente uitgesloten.41 De eerste fase beperkte zich tot ingrijpende renovatie van de bestaan-

de gebouwen. Daarbij werd tevens geprobeerd een grotere woningdifferentiatie te bereiken. Dat 

gebeurde op basis van een stedenbouwkundig plan van Endry van Velzen, die vijf velden onder-

scheidde met een eigen verkavelingspatroon. (afb. 10) De vernieuwing die hij voorstelde combi-

neerde verstedelijking (verdichting) langs de bestaande wegen, en ‘verparking’ aan de randen. 

Hij stelde verdichting aan de randen voor, of door het optoppen van bestaande woningen. Van 

40. E. Agricola, A. Ouwehand, G.J. te Velde, De naoorlogse wijk centraal, Rotterdam 1997, 82. 
41. E. Agricola, A. Ouwehand, G.J. te Velde, De naoorlogse wijk centraal, Rotterdam 1997, 83. 

9. Uitsnede van deelplan E uit het oorspronkelij-
ke plan voor Osdorp 

10. Endry van Velzen/De Nijl, Stedenbouwkundig plan 
Zuidwestkwadrant
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Schagen Architecten, die zich profileerde als een specialist in de omgang met naoorlogse woning-

typen, slaagde erin die laatste strategie toe te passen met behoud van de oorspronkelijke kwalitei-

ten.42 400 portiekflats werden geherstructureerd tot begane grond maisonnettes en met galerijen 

ontsloten gelijkvloerse woningen, en op het dak werden extra woningen gerealiseerd. (afb. 11) Een 

deel van de inbreiding zou uit ‘urban villa’s’ bestaan en de Pieter Calandlaan moest een hoogste-

delijke uitstraling krijgen.43

De tweede fase begon in 1999 en duurde tot 2004; het accent verschoof naar sloop-nieuwbouw en 

leidde tot een ingrijpende verandering van de woningvoorraad.44 Intussen was Bureau Parkstad ac-

tief en gold dit project als een van de 23 vernieuwingsgebieden waarop dat zich richtte. De derde, 

in 2004 begonnen fase richtte zich vooral op het verder vergroten van de woningdifferentiatie.45 

Toen het plan voltooid was bleek het van invloed op de bevolkingssamenstelling te zijn: het aantal 

niet-westerse allochtonen bleef met 60 % tamelijk hoog, maar de ‘mix’ was wel degelijk veran-

derd. 46 In 2016 hoorde dit project tot een van de vijf vernieuwingsprojecten van Bureau Parkstad 

dat als afgesloten kon worden beschouwd. 

42. Van Schagen Architecten, De bestaande stad als uitdaging. De methode Van Schagen, Amsterdam 2006, 83.
43. I. Nio, A. Reijndorp, W. Veldhuis, A. Blom, H. Coumou, Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke 

Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 105.
44. I. Nio, A. Reijndorp, W. Veldhuis, A. Blom, H. Coumou, Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke 

Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 134.
45. I. Nio, A. Reijndorp, W. Veldhuis, A. Blom, H. Coumou, Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke 

Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 134.
46. I. Nio, A. Reijndorp, W. Veldhuis, A. Blom, H. Coumou, Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke 

Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, Amsterdam 2016, 35.

11. Van Schagen Architecten, Renovatie van 400 portieketagewoningen in Osdorp 
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Geuzenveld Buurt Negen
Buurt Negen is het noordwestelijke deel van Geuzenveld, het oorspronkelijke deelplan K, dat door 

Bijvoet werd ontworpen en ongeveer 750 woningen omvatte. De stedelijke vernieuwing van dit 

gebied – het tweede voorbeeldproject – kwam neer op:

- sloop-nieuwbouw van de portieketagewoningen in het middengebied;

- de herinrichting van de buurtring tot een herkenbare ontsluitingsroute voor de buurt;

- de bebouwing van het Abraham Kuyperlaantracé dat de gebieden ter weerszijden van het tracé 

moet verbinden: de Geuzenbaan (afb. 12); 

- ter verbetering van de oriëntatie, de toevoeging van enkele ruimtelijke accenten langs de 

buurtring. Dit heeft geresulteerd in de Kleine U en de Grote U (U2 en U3, Venhoeven CS) (afb. 13, 

14), Abraham Kuyperplein en ‘t Koggeschip (een schoolgebouw) en het Parkrandgebouw (een 

woongebouw aan stadspark, MVRDV). (afb. 15)  

Voor de Drie Bouwmeesters (U3) van Venhoeven CS gold dat de tuinstad met zijn karakteristieke 

ruimtelijke kenmerken moest transformeren tot een gebied met binnenstedelijke dichtheden.47

De Geuzenbaan was het eerste stedelijke vernieuwingsproject in Geuzenveld. Het dijklichaam 

dat jarenlang een scheiding vormde tussen de twee buurten werd afgegraven. SVP Architectuur 

en Stedenbouw maakte een stedenbouwkundig plan voor het vrijgekomen gebied. Faro architec-

ten maakte een ontwerp voor 13 woningen. Verdichting, voortbouwen op de tuinstadgedachte, 

creëren van collectieve tuinen en menging van huur- en koopwoningen waren de belangrijkste 

uitgangspunten. Een ander project binnen de Geuzenbaan is NieuwPeil van Meyer en van Schoo-

47. J.J. Berg, ‘Spanning en Nostalgie. Amsterdam, Geuzenveld, De Drie Bouwmeesters’, in: Stadscahiers. De transformatie van 
de naoorlogse stad 2008/2009, Amsterdam 2008, 63.

12. SVP Architectuur en Stedenbouw, stedenbouwkundig plan voor de Geuzenbaan
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ten Architecten. Zij ontwierpen een strak gebouw van één bouwhoogte waarvan de rooilijnen in 

het verlengde liggen van de flats verderop aan de Nicolaas Ruychaverstraat.48 (afb. 16)

Overtoomse Veld
De vernieuwing van Overtoomse Veld was het derde project dat in 1993 als voorbeeldproject gold. 

Voor de wijk was in 1999 een plan van aanpak vastgesteld. Dit behelsde sloop, renovatie en de 

verplaatsing van het winkelcentrum aan het August Allebéplein. Volgens het ontwikkelingsplan 

Richting Parkstad 2015 zou Overtoomse Veld worden getransformeerd in een stedelijk leefmilieu, 

met een menging van functies. 

Ten slotte waren er nog vier vernieuwingsprojecten die onder vlag van Bureau Parkstad waren vol-

tooid – achttien andere hadden dit stadium niet bereikt en van vijf waren in 2016 zelfs nog geen 

concrete plannen gemaakt.49 Wel (grotendeels) voltooid waren: 

48. P.P. Witsen, ‘Welluidende architectuur in een beheerst stadsontwerp’, in: Stadscahiers 1. De transformatie van de naoor-
logse stad, Amsterdam 2007, 45. 

49. I. Nio, A. Reijndorp, W. Veldhuis, A. Blom, H. Coumou, Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke 
Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 19.

13. De Grote U (U3) 14. Venhoeven CS, De Drie Bouwmeester (U3)

15. MVRDV, Parkrandgebouw

16. Meyer en Van Schooten Architecten, Nieuw Peil
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Delflandpleinbuurt / Staalmanpleinbuurt, Slotervaart
Dit gebied geldt als een van de eerste vernieuwingsgebieden van Bureau Parkstad. De Delfland-

pleinbuurt maakt deel uit van het plangebied Westlandgracht en ligt ingeklemd tussen de Heem-

stedestraat, de Westlandgracht, de Vlaardingenlaan en de Ringspoorbaan. De buurt telde aan-

vankelijk 2000 woningen. De Staalmanpleinbuurt is een buurt in Slotervaart-Zuid en telde 1000 

woningen. De stedelijke vernieuwing richtte zich op de herstructurering van de pleinen, waarbij 

het Delflandplein verstedelijkt werd en het Staalmanplein juist een ‘ontspannen’ sfeer moest 

krijgen. Grondgebonden woningen werden toegevoegd met behoud van de zichtlijnen naar het 

binnenterrein.50 De plannen voor de beide buurten werden slechts ten dele uitgevoerd ten gevolge 

van de crisis van 2008. 

Geuzenveld-Zuid en Slotermeer-Buurt 5
Voor deze delen maakte MUST stedenbouw een ontwerp dat in 2003 werd vastgesteld, eveneens in 

de beginperiode van Bureau Parkstad. (afb. 17) 

Geuzenveld-Zuid bestaat uit de Dudokbuurt, de Van Tijenbuurt, de Bakemabuurt en de Wegener 

Sleeswijkbuurt. Het bevatte voorstellen voor de vier buurten met in totaal 3365 woningen, het 

winkelcentrum aan het Lambertus Zijlplein, buurtwinkels en basisscholen. De oorspronkelijke 

opzet met laagbouw buiten de buurtring werd zoveel mogelijk gerespecteerd.51 Must wilde 1965 

woningen slopen en er slechts 1500 voor terugbouwen, wat het tuinstadkarakter zou versterken.

Het versterken van de ruimtelijke hoofdstructuur stond voorop. Een gemengd woonmilieu met 

kleinschalige bedrijvigheid langs de buurtring moest meer levendigheid brengen, en de ruimte-

lijke relatie tussen de buurten en de groene randen zou een meer uitgesproken karakter moeten 

50. Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 137.
51. Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 149.

17. MUST stedenbouw, integraal plan voor Geuzenveld-Zuid en Slotermeer-Buurt 5
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krijgen. De Van Tijenbuurt, waarvan het uitwerkingsplan in 2005 gereedkwam, zou gedeeltelijk 

worden gesloopt; in de Dudokbuurt stond daarentegen het behoud van de zogenaamde ‘Dudokha-

ken’ voorop. Het plan daarvoor werd gemaakt door Van Schagen. (afb. 18)

Slotermeer-Buurt 5 is het zuidwestelijk deel van Slotermeer, en ligt tussen de Sloterplas, het 

Eendrachtspark, Jan de Louterpark en Plein ‘40-’45. Het vernieuwingsproject was een samenwer-

kingsverband tussen stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, Westwaarts en Far West en vond plaats 

vanaf 2003. Vooral de technische staat van de middenhoogbouw was slecht. Het plan betekende 

de vernieuwing van woningen, voorzieningen en woonomgeving en voorzag in een gevarieerder 

woningaanbod. Bij aanvang van de vernieuwing telde de buurt 2757 woningen. De bedoeling was 

dat er tot 2015 woningen 1368 woningen gesloopt zouden worden, waarvoor 1447 woningen in 

de plaats zouden komen. Uiteindelijk zou de buurt 2836 woningen tellen. 

Het plangebied bestaat uit vijf deelgebieden: de Confuciusbuurt, het Jan de Loutercomplex, de 

Burgemeester Röellstraat Noord, de Lodewijk van Deysselbuurt en het gebied Rousseau / De Kade.

Gerealiseerde projecten in Buurt 5 zijn:

 – de renovatie van de Grote en de Kleine Verfdoos naar ontwerp van A. Warners in de Lodewijk 

van Deysselbuurt door Van Schagen Architecten (afb. 19);

 – in de Confuciusbuurt de vernieuwing van de bebouwing aan het Confuciusplein door Erna van 

Sambeek;

 – eveneens in de Confuciusbuurt, nieuwbouwwoningen naar ontwerp van M. Duinker aan de 

18. Van Schagen architecten, Dudokhaken
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Socratesstraat;

 – als onderdeel van het Jan de Loutercomplex 

een Multifunctioneel Centrum aan de Sloter-

meerlaan naar ontwerp van Dick van Gameren. 

(afb. 20) Het gebouw huisvest sociale en cultu-

rele voorzieningen, waaronder een bibliotheek;

 – nieuwbouwwoningen aan de Bernard Lo-

derstraat (Jan de Loutercomplex) naar ontwerp 

van Snitker en Borst architecten.

In 2011 viel de stedelijke vernieuwing in Buurt 

5 nagenoeg stil ten gevolge van de kredietcri-

sis.

Slotermeer-Noord, Slotermeer
Dit plan dateert uit de tweede periode van Bu-

reau Parkstad. De crisis voorkwam uitvoering 

volgens de oorspronkelijke ideeën; in plaats 

19. Van Schagen architecten, renovatie Grote en 
Kleine Verfdoos

20. Dick van Gameren, Multifunctioneel Centrum, Slotermeerlaan
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van sloop werd gekozen voor renovatie en behoud. In deelplan A is het Van Eesterenmuseum te 

vinden, dat in 2007 tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht werd verklaard. Kenmerkend voor 

het denken destijds is dat bescherming zich niet zozeer op de architectuur (de ‘invulling’) richtte, 

maar vooral op de stedenbouwkundige structuur, de tuinstadverkaveling en het groen. De wijk 

kent verhoudingsgewijs veel bewoners met een minimuminkomen, laagopgeleiden en werklozen; 

bovendien zijn er spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen.52

Vernieuwing Kolenkitbuurt
De Kolenkitbuurt in Bos en Lommer ligt ingeklemd tussen de A10, de Ringspoorbaan en de Haar-

lemmerweg. De bedoeling van het plan was vooral om de eentonigheid van de monotone woon-

rijen te doorbreken en de blokken te vervangen voor meer gevarieerdere bebouwing. Daarbij werd 

bijzondere aandacht besteed aan de overgang tussen openbaar en privé. Het vernieuwingsplan 

werd in 2003 vastgesteld. Urhahn stelde uitwerkingsplannen op voor twee deelgebieden. 

Als onderdeel van het Zuidelijk Veld ontwierp Korth Thielens architecten het project Lommerrijk 

met woningen aan de Blauwvoetstraat, Leeuwendalersweg.

Osdorp Midden-Noord
De Architecten Cie presenteerde het masterplan voor dit gebied in 2003. Het werd gemaakt in op-

dracht van Stadsdeel Osdorp, Prospect Amsterdam en het Woningbedrijf Amsterdam. Het beperkte 

zich tot de grenzen van het plangebied en legde geen relatie met de bebouwing eromheen.53

Bij de evaluatie van de projecten uit de stedelijke vernieuwing doemt een paradox op: aan de ene 

kant lijkt overal hetzelfde architectuurbeeld op te doemen, aan de andere kant was dat van een tot 

dusverre ongekende diversiteit. Ruud Brouwers sprak van ‘nieuw realisme’, waarbij de markt de 

nieuwe werkelijkheid representeerde en de architecten niets anders overbleef dan te bouwen wat 

de markt vroeg. Ontwikkelaars fixeerden zich op vooral de hogere inkomensgroepen en gingen 

met de overheid een verbond aan. ‘De definitie van Nieuw Realisme is dat het openbaar bestuur 

en de opdrachtgevers-ontwikkelaars samen bepalen wat de uitkomst van een bouwinitiatief moet 

worden, door marktsegmentering, projectformule en vervolgens de befaamde branding.’54

Erfgoedwaarden

Rond 1980, toen met het groot onderhoud en de verbeteringsplannen van de Westelijke Tuinste-

den werd begonnen, werden de erfgoedwaarden ervan nog nauwelijks onderkend. In dezelfde 

tijd leidde de renovatie van de Amsterdamse School woningbouw in de Gordel ’20-’40, die de 

architectuur ervan verwoestte door, bijvoorbeeld, de goedkoopste plastic kozijnen toe te pas-

sen, tot protest en het bijstellen van het beleid. Het resulteerde in ‘Beter Verbeteren’ en had een 

ongekend effect.55 Het besef dat het anders moest en ook anders kon drong aanvankelijk niet door 

52. Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016, 166.
53. S. Cusveller, ‘Vadermoord, Broedertwist en Nevenschikking. Drie bedreigingen voor de Westelijke Tuinsteden’ in: I. Nio 

(red.), De Tweede Impuls. Vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden, Den Haag 2004 [bijlage bij Stedebouw & Ruimtelijke 
Ordening (2004) 4 en Tijdschrift voor de Volkshuisvesting (2004) 5], 22

54. R. Brouwers, ‘Nieuw Realisme. Een oefening in hedendaagse architectuurkritiek’, in: Stadscahiers 1. De transformatie van 
de naoorlogse stad, Haarlem 2007, 23. 

55. E. Luursema, B. Mulder, Handboek Renovatie Gordel 20-40. Architectuurherstel in Amsterdam, Bussum 1995. 
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tot de partijen die zich met de renovatie van de Westelijke Tuinsteden bezighielden. Toch waren 

de effecten van de eerste renovaties betrekkelijk gering vergeleken bij de sloop- en nieuwbouw-

plannen die rond het midden van de jaren negentig werden voorbereid. Een eerste aanzet daarvan 

kondigde zich in de jaren tachtig in Osdorp aan: daar werd begonnen met het verdichten van de 

wijk door het inbreiden van dure huur- en koopwoningen. Een stedenbouwkundige visie die ook 

de kwaliteiten van de bestaande situatie meenam ontbrak.56 Erfgoedwaarden werden niet alleen 

niet onderkend, wie erop wees kon zelfs op tegenwerking rekenen.57 Wat het onderkennen van de 

waarden van deze wijken in de weg stond was het onmiskenbare feit dat ze bestonden uit mas-

sawoningbouw, het gevolg van de seriematige bouw – het schaarste-criterium, dat in de erfgoed-

wereld zwaar meeweegt, was hier niet van toepassing.58 Bovendien was niet duidelijk wat voor 

bescherming in aanmerking kwam: als er inderdaad sprake was van een ‘onverbrekelijke eenheid’ 

van woningbouw, stedenbouwkundige structuur, groen en bijzondere bebouwing leek het zinloos 

fragmenten daaruit af te zonderen, maar alles bewaren was praktisch onmogelijk.59 In haar in 

1995 uitgebrachte studie Parkstad. Een veelzijdig perspectief voor de Westelijke Tuinsteden probeer-

de Anna Vos dit probleem op te lossen – het leidde tot de metafoor van de ‘Schotse Ruit’ en de 

interpretatie van haar ideeën waarin aan de architectonische invulling nauwelijks erfgoedwaarden 

werd toegekend – een opvatting die later, toen de resultaten van de grootschalige sloop-nieuw-

bouw zichtbaar werden, als een misverstand werd gezien.60 Toch noemt de Nota Stedelijke Vernieu-

wing, die kort in gaat op de cultuurgeschiedenis, alleen het versterken van de groenstructuur en 

‘historische, architectonische en culturele waarden en karakteristieken van het landschap’.61 Een 

in 2000 door VROM uitgebrachte nota Nota Mensen Wensen Wonen vroeg expliciet aandacht voor 

de erfgoedwaarden van naoorlogse wijken. Een jaar later werd het document Richting Parkstad 

2015, dat de uitgangspunten voor de grootschalige sloop-nieuwbouwplannen in de Westelijke 

Tuinsteden verwoordde, onder vuur genomen omdat het nauwelijks oog leek te hebben voor de 

cultuurhistorische waarden van de naoorlogse wijken; het ging wel in op de waarde van de groen-

structuur en het karakter van de Westelijke Tuinsteden als een schakel tussen stad en landschap, 

maar sprak zich niet uit over de woningarchitectuur.62 In Amsterdam brak Ab Vos, de directeur 

van de Woningdienst een lans voor de culturele waarden van de Westelijke Tuinsteden.63 Typerend 

voor de weerstand die dit opriep is het lot van de waarderingskaarten die in 2001 op basis van 

een nieuwe, door Vincent van Rossem en Jeroen Schilt ontwikkelde systematiek werden gepresen-

teerd: ze verdwenen in een la.64 Ondertussen was nog steeds de vraag waarin de erfgoedwaarden 

verankerd waren, en vooral bij sloop-nieuwbouwplannen vroeg dit om inzicht in de oorspronkelij-

56. E. Agricola, A. Ouwehand, G.J. te Velde, De naoorlogse wijk centraal, Rotterdam 1997, 82; H. Hellinga, Onrust in park en 
stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 2005, 69.

57. V. van Rossem, J. Schilt, J. Smit (red.), Jaarboek Cuypersgenootschap 2001. De organische woonwijk in open bebouwing, 
Rotterdam 2002, 5; E. Agricola, ‘Inleiding’, in: Atlas AUP gebieden, Amsterdam 2013, 12.

58. E. Agricola, ‘Inleiding’, in: Atlas AUP gebieden, Amsterdam 2013, 11.
59. V. van Rossem, ‘De naoorlgose wijken. Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de monumentenzorg’, in: J. Gawronski, 

F. Schmidt, M.Th. van Thoor, Monumenten Archeologie Amsterdam, Amsterdam 2002, 95.
60. A. Vos, Parkstad. Een veelzijdig perspectief voor de Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 1995.
61. Nota Stedelijke Vernieuwing, Amsterdam 1999, 31.
62. Richting Parkstad 2015. Ontwikkelingsplan voor de vernieuwing van Nieuw West. Uitgebreide Samenvatting, Amsterdam 

2001.
63. E. Agricola, ‘Inleiding’, in: Atlas AUP gebieden, Amsterdam 2013, 14.
64. E. Agricola, ‘Inleiding’, in: Atlas AUP gebieden, Amsterdam 2013, 14.
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ke intenties van de ontwerpers.65 Het kon niet verhinderen dat de waardering voor de naoorlogse 

wijken toenam, wat onder andere resulteerde in het aanwijzen van 34 ‘Parels van Nieuw-West’ in 

2003.66 De Van Eesteren, Fluck en Van Lohuizen Stichting, opgericht om het gedachtengoed van 

de naamgevers, van wie twee tot de drijvende krachten achter het AUP hoorden, in ere te houden 

nam in 2003 het initiatief voor onderzoek naar de culturele waarden van de Westelijke Tuinsteden. 

Punt van de discussie was opnieuw de vraag waar de erfgoedwaarden te vinden waren: in de (ste-

denbouwkundige) netwerken, of in de ‘velden’ (de architectonische invulling). Nio concludeerde 

dat ook de architectuur waarden vertegenwoordigde. Van belang was de materialisering, de kleur 

en de sobere vormgeving; verder de relatie tussen gebouw en openbare ruimt en ‘geest’ achter de 

reeks wijkontwerpen.67 Ook Endry van Velzen maakte zich sterk voor de architectuur; het veron-

achtzamen ervan verweet hij aan een ‘truc, die er uit bestaat te zeggen: “de stedenbouw is goed, 

de architectuur is slecht”’; de omgang met de Westelijke Tuinsteden zou een fraai voorbeeld van 

deze truc zijn.68  Dat de netwerken waarden hadden betwijfelde niemand; deze overtuiging mond-

de uit in het Ruimtelijke Kwaliteitskader Parkstad, dat echter niet kon verhinderen dat de vernieu-

wingsoperatie ten koste kan gaan van het stedenbouwkundig raamwerk.69 In 2006 maakte een 

concept herziening van Richting Parkstad 2015 gewag van het belang van de velden door Maurits 

de Hoog te citeren: ‘De uitwerking (…) van de velden (is) niet willekeurig geweest. Er is sprake van 

een sterke – vaak architectonische – samenhang tussen netwerken en velden en velden onderling 

in de vorm van specifieke profielen, ruimtereeksen en accenten, op bijzondere wijze vormgegeven 

dwarsrelaties en secundaire circuits.’70 In 2007 presenteerde Minister Plasterk een lijst van 100 

waardevolle naoorlogse gebouwen, waarmee hij de architectuur uit deze periode in de schijn-

werpers zette, en vier jaar later bestempelde het Rijk de Westelijke Tuinsteden als een van de 

65. A. Herijgers, E. van Velzen, De naoorlogse stad. Een hedendaagse ontwerpopgave, Rotterdam 2001, 10.
66. Parels van Nieuw West. Cultuur-historisch waardevolle gebouwen van de Westelijke Tuinsteden in kaart gebracht, Amster-

dam 2003. Het betrof in Geuzenveld-Slotermeer: de 1. Schoolgebouw, C. van der Wilk 1956, Harry Konigsbergerstraat; 
2. Eensgezinshuizen, S. van Woerden, Prof. Oranjestraat; 3. Schoolgebouw, J. Leupen en C. van der Wilk, Burgemeester 
Fockstraat; 4. 64 bejaardenwoningen, Aldo van Eyck en Jan Rietveld, Jan Bottemastraat; 5. 20 winkels en twaalf woningen, 
A. Evers en G.J.M. Sarlemijn, Burgemeester De Vlugtlaan; 6. Schoolgebouw, J.B. Ingwersen, Jan de Louterstraat; 7. School-
gebouw, J. Leupen en C. van der Wilk, Jan de Louwstraat; 8. Schoolgebouw, C. van der Wil, 1956, Jan de Louterstraat; 
9. Schoolgebouw, J. Leupen en C. van der Wilk, Thomas van Aquinostraat; 10. Bejaardenhuis met voorzieningenstrips, 
W. van Tijen, M. Boom, J. Posno, 1956, Slotermeerlaan; 11. Woningen, deels op bedrijfsruimten, J.A. Snellebrand, G.W. 
Tuynman, Louis Couperusstraat; 12. Schoolgebouw, J. Leupen, C. van der Wilk, Arthur van Schendelstraat; 13. Kerkgebouw, 
K.L. Sijmons, 1959, Arthur van Schendelstraat; 14. Schoolgebouw, J.B. Ingwersen, H. Poortstraat; 15. Flatgebouw voor 
alleenstaanden, P.R. Bloemsma en Jan Rietveld, 1958, Harry Koningsbergerstraat; 16. Eensgezinswoningen met garages, 
J.F.A. Göbel, C. den Hertog in samenwerking met J. Pot en J.F. Pot-Keegstra, 1954, Burgemeester Venig Meineszstraat; 17. 
Catharina-complex: rooms-katholieke kerk met schoolgebouwen, A. Evers, G.J.M. Sarlemijn, Burgemeester Eliasstraat; 
18. Vrijstaande dokterswoning, Jan Rietveld, Harry Koningsbergerstraat, 19. Paviljoen met café-restaurant, D. Slebos, 
Oostoever, 20. Eensgezins- en bejaardenwoningen met winkels en garages, W.M. Dudok 1958, De Bazelhof en omgeving; 
21. Atelierwoningen in systeembouw, W. van Tijen, M. Boom, J. Posno 1959, Van Karnebeekstraat; in  Bos en Lommer: 22. 
Opstandingskerk (Kolenkit). M.F. Duintjer, 1955, De Leeuw van Vlaanderenstraat; in Osdorp: 23. Winkels, woningen en 
kiosken, architect onbekend, Pieter Calandlaan; 24. Schoolgebouw, Publieke Werken, Notweg; 25. Gereformeerd kerkge-
bouw De Opgang, J. Krüger, 1968, Tussen Meer; in Slotervaart/Overtoomse Veld: 26. Schoolgebouw, architect onbekend, 
Jan Evertsenlaan; 27. Portieketagewoningen met winkels en garages, H. Knijtijzer, 1960, Jan Evertsenlaan / Jan Voer-
manstraat; 28. Schoogebouw, A. Evers en G.J.M. Sarlemijn, 1971, Jacob Geelstraat; 29. Sloterhof: woningen, winkels en 
bedrijven in systeembouw, J.F. Berghoef, 1958-1960, Comeniuslaan; 30. Kerkgebouw, P. Zanstra, 1960, Van Ollefenstraat; 
31. Schoolgebouw, J.B. Ingwersen, Schipluidenlaan; 32, Schoolgebouw, J.B. Ingwersen, Schipluidenlaan; 33. Toren met 
studentenflats, L. Peters, 1968-1969, Poeldijkstraat; 34. Schoolgebouw, J.B. Ingwersen, 1973,Vlaardingenlaan. 

67. A. Vos, ‘Gebiedsspecifieke innovaties. Cultureel opdrachtgeverschap in de Westelijke Tuinsteden’, in: Ivan Nio (red.)  De 
Tweede Impuls. Vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden, Den Haag 2004, 3. 

68. M. Linsen (red.), Werken aan naoorlogse wijken. Cultuurhistorie in de herstructurering, Den Haag 2004.
69. I. Nio ‘De verstedelijking van het AUP. Een tweede impuls voor de Westelijke Tuinsteden’, in: I. Nio (red.)  De Tweede 

Impuls. Vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden, Den Haag 2004, 3. 
70. Geciteerd in: P.P. Witsen, ‘De krimpende horizon van Amsterdam-West’, in: Stadscahiers 1. De transformatie van de naoor-

logse stad, Haarlem 2007, 15.
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aandachtsgebieden in de structuurvisie erfgoed en Ruimte. Ook de Gemeente verzette de bakens: in 

2010 werd een deel van Slotermeer als beschermd stadsgezicht aangemerkt (het zogenaamde Van 

Eesteren Museum).

Hoewel het werk aan de 23 vernieuwingsgebieden van Bureau Parkstad allesbehalve vlot verliep 

gaven de resultaten wel een indruk van het effect ervan op de erfgoedwaarden. Vooral Buurt 

Negen maakte duidelijk dat zelfs die onderdelen waarvan de erfgoedwaarden algemeen onder-

schreven werden: de stedenbouwkundige hoofdstructuur, niet altijd overeind bleven. Hier werd 

besloten om de Abraham de Kuyperlaan, een van de hoofdstructuren van Nieuw-West op te heffen 

en te bebouwen. Hierdoor is ook een deel van de Burgemeester Röellstraat verdwenen en is een 

ander deel verlegd om meer ruimte voor woningbouw te maken. Deze ingreep in de hoofdontslui-

ting van Geuzenveld had tot gevolg dat de winkels van het Lambertus Zijlplein zijn afgesloten van 

het hoofdwegennet van Nieuw-West. Ook projecten als de Geuzentuin van Faro architecten, en de 

woningblokken van Tangram architecten gaven te denken. In de inleiding van dit proefschrift is 

uitgebreid ingegaan op de verschillen in waardering van het stedenbouwkundig plan en de ruim-

telijke hoofdstructuren, die in het algemeen positief werden gewaardeerd, en de architectonische 

invulling, waaraan veel minder waarde werd gehecht. Nu deze laatste in sommige gevallen werd 

vervangen door architectuur die het ruimtelijk spel tussen volumes en openbare ruimte verstoor-

den groeide het besef dat architectuur en stedenbouw in het AUP met elkaar verweven waren – de 

tijdens en vlak na de bezetting doorgevoerde veranderingen hadden hierin niets veranderd, en bo-

vendien was de ontwerper van het oorspronkelijke plan, Van Eesteren, bij de wijzigingen en bij de 

uiteindelijke realisatie nauw betrokken geweest. Geconfronteerd met projecten als de Noorderhof 

van Rob Krier merkte Anna Vos op dat dit project geen enkele relatie had met de stedenbouwkun-

dige context. ‘Het probleem zit hem in de onverschilligheid van de context, in de non-relatie met 

de netwerken van de Burgemeester Röellstraat, de Slotermeerlaan en de Sloterplas. Daarin is het 

plan volkomen gebiedsvreemd. De Noorderhof heeft totaal geen betekenis op de grote schaal. Als 

de vernieuwing van de zogenaamde velden op deze wijze, los van de netwerken, wordt doorgezet, 

is het te verwachten eindresultaat bizar.’71 Oeverpad, een project van Bjarne Mastenbroek, vond 

ze wel geslaagd. ‘Het blok is vanzelfsprekend transparant, ook de binnenzijde is buiten, wat de 

kwaliteit van de woningen sterk vergroot, terwijl tegelijkertijd “afstand” wordt gecreëerd voor 

buitenstaanders.’72 Ook deskundige buitenstaanders als Sjoerd Cusveller verzetten zich tegen de 

reductie van de culturele waarden van het AUP tot de hoofdstructuur. ‘Als iets de naoorlogse ste-

denbouw en dus ook Amsterdam West kenmerkt, dan is het wel de samenhang tussen de verschil-

lende schaalniveaus. De samenhang tussen woning en collectieve buitenruimte, de samenhang 

tussen woonblokken en verkaveling tot ensemble, de samenhang tussen bebouwing en openbare 

ruimte/openbaar groen, de samenhang tussen de kleine schaal en de grote schaal, altijd en overal 

is een lager en hoger schaalniveau gelijktijdig aanwezig. Juist de gelijktijdige en ervaarbare aan-

wezigheid van deze verschillende schaalniveaus maakt de Westelijke Tuinsteden ruimtelijk gezien 

bijzonder, want genuanceerd en meerduidig.’73

71. A. Vos, ‘Gebiedsspecifieke innovaties. Cultureel opdrachtgeverschap in de Westelijke Tuinsteden’, 15.
72. A. Vos, ‘Gebiedsspecifieke innovaties. Cultureel opdrachtgeverschap in de Westelijke Tuinsteden’, 15.
73. S. Cusveller, ‘Vadermoord, Broedertwist en Nevenschikking. Drie bedreigingen voor de Westelijke Tuinsteden, in: I. Nio 

(red.) De Tweede Impuls. Vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden, Den Haag 2004, 22.
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Daarmee was de toon gezet: de waarden van het AUP werd niet langer vastgeknoopt aan de 

hoofdstructuur van het AUP zoals dat in de jaren dertig door Van Eesteren was ontworpen en was 

uitgevoerd. De veranderingen die tijdens en na de bevrijding werden doorgevoerd en de woning-

bouw die vanaf de late jaren veertig was gerealiseerd had geen afbreuk gedaan aan Van Eesterens 

fundamentele architectonisch-stedenbouwkundige waarden – juist de minder geslaagde interven-

ties maakten dit pijnlijk duidelijk. In de jaren erop verscheen een aantal publicaties dat bijdroeg 

aan een herwaardering van het plan, die in de inleiding al zijn genoemd. Nieuw-West: parkstad of 

stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam, een in 2016 verschenen publi-

catie van Ivan Nio, Arnold Reijndorp, Wouter Veldhuis, Anita Blom en Hein Coumou gaat in op: 

‘de ruimtelijke en sociaal-culturele effecten van de veranderende fysieke vorm van de naoorlogse 

stad’. De auteurs richten zich vooral ‘op de vernieuwing en de betekenis van de collectieve en pu-

blieke ruimte, een van de meest markante dragers van de naoorlogse wijken.’ Anders dan de titel 

doet vermoeden hadden zij ook oog voor de waarde van de architectuur. Ook de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed ging zich intensief bezighouden met de culturele betekenis van de naoorlog-

se wijken.

Een positief effect van de crisis was dat er weer veel meer waardering kwam voor erfgoed. Ook 

corporaties gingen zich weer meer richten op hun bestaande gebouwenbestand. In de Westelijke 

Tuinsteden werden verschillende ensembles vernieuwd met behoud van erfgoedwaarden. 

Van Schagen architecten ontwierpen de renovatie met een nieuwe indeling en nieuwe gevel van 

een strook portieketagewoningen in de U.J. Klarenstraat. (afb. 21) Deze waren gebouwd in het 

MUWI-bouwsysteem en naar ontwerp van E. Groosman. De Alliantie verkocht de woningen als 

kluswoningen met het idee een andere groep bewoners naar de wijk te trekken. Bijzonder aan 

het project is dat de bewoners meerdere oorspronkelijk woningen op heel verschillende manieren 

konden samenvoegen. Van Schagen architecten maakten een ontwerp met oog voor de oorspron-

kelijke architectonische waarden.

In opdracht van Woningbouwcorporatie Eigen Haard maakte het architectenbureau Alphaplan 

een ontwerp en plan van aanpak voor de renovatie van een blok met portieketagewoningen aan 

de Speelmanstraat in Slotermeer. (afb. 22) Het maakt deel uit van een door Evers en Sarlemijn 

ontworpen complex dat bestaat uit een winkelbebouwing van twee lagen aan de Burgemeester 

de Vlugtlaan met haaks daarop drie blokken met portieketagewoningen. Bij de renovatie werden 

de woningplattegronden aangepast aan de huidige wensen van bewoners en bleef het gevelbeeld 

behouden. Metselwerk met betonnen gevelbanden werd hersteld en de oorspronkelijke roedever-

deling van de kozijnen bleef behouden. De woningen werden aan de binnenzijde geïsoleerd en de 

woningen werden per twee of drie, horizontaal samengevoegd. Na verwijdering van gevelbepla-

ting op de kopgevel aan de zijde van het Gerbrandypark.

Om een beter beeld te krijgen van de kwaliteit van de architectuur en aan te geven wat behouden 

zou moeten worden in de Westelijke Tuinsteden legden Bureau Monumenten en Archeologie in de 

Ordekaarten van het AUP de waarden van de ensembles en gebouwen in de Westelijke Tuinsteden 

vast in orde 1, 2, 3 en basisorde. Daar waar het orde 1 projecten betreft is bescherming in principe 

gewaarborgd. Lastiger is dit met orde 2 en 3 projecten. Hoe moet hier mee worden omgegaan? 

Waar zit meer en waar zit minder ruimte voor de architect in het geval van verbouwingen? En 
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21. Van Schagen architecten, kluswoningen U.J. Klarenstraat

22. Alphaplan, renovatie Speelmanstraat
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waar zitten de waarden precies? Het volgende deel, met de waardestelling, probeert hieraan een 

bijdrage te leveren. 

Betekenis voor de waardestelling
 – De aanblik van grote delen van de Westelijke Tuinsteden worden bepaald door de gevolgen 

van de stedelijke vernieuwing. 

 – De verschillende fasen van de stedelijke vernieuwing zijn kenmerkend voor de ambities van 

de verschillende stakeholders: de woningbouwcorporaties, de centrale overheid, de gemeen-

te, en private investeerders.
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In de jaren vijftig en zestig golden de naoorlogse wijken als 
toonbeelden voor een nieuwe manier van leven: licht en frisse 
lucht doorstroomden de door met groen omringde woningen. 
In de jaren negentig leken de dromen vervlogen. Verloedering 
en toenemende onveiligheid leidden tot de noodzaak in te 
grijpen. Liberalisatie van de woningmarkt en de wens van de 
overheid om het aandeel van de sociale woningbouw terug te 
dringen noopte woningbouwcorporaties om zich als 
marktgerichte projectontwikkelaars te manifesteren. Dit heeft in 
veel gevallen tot sloop en nieuwbouw geleid. De laatste jaren is 
er weer veel meer aandacht voor de oorspronkelijke 
bebouwing. Dit bracht tekortkomingen van bestaande 
waarderingsmethodieken en kennis over deze wijken aan het 
licht. Dit onderzoek naar de erfgoedwaarden bouwt voort op 
wat overheden, wetenschappers en theoretici al hebben 
verricht. Bestaande methodieken worden aangevuld en 
bijgesteld om te komen tot een waarderingsmethodiek die 
recht doet aan de opbouw en kwaliteiten van deze wijken. Deze 
wordt getest aan de hand van de Westelijke Tuinsteden in 
Amsterdam, die daarvoor aan een uitgebreid 
architectuurhistorisch onderzoek worden onderworpen. In het 
onderzoek worden verschillende schaalniveaus op elkaar 
betrokken om zo te kunnen komen tot een gebiedsgerichte 
behoud- en ontwikkelingsstrategie. Hoewel ruime aandacht 
wordt geschonken aan de onderliggende theorievorming is 
deze studie gericht op het aanleveren van een praktisch 
instrument voor eigenaren, beleidmakers, politici, architecten, 
stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers.
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