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VOORWOORD 

Voor u ligt het resultaat van een jaar afstuderen binnen Atelier Naast. Dit is 
tevens het slotstuk van mijn Master Architecture, Building and Planning aan 
de Technische Universiteit te Eindhoven. Voorafgaand aan de Mastertrack 
Architectuur heb ik mijn Bachelor volbracht aan de Avans Hogeschool en heb 
ik het zware schakeltraject aan de TU/ e doors ta an. Na twee succesvo] verlopen 
masterprojecten heb ik mijn studieloopbaan verreikt met een half jaar exchange 
study aan de University of Sydney. Dit ailes heeft mij klaargestoomd voor het 
afstudeerproject. 

Tijdens het M3 (aanloopproiect voor het afstuderen) binnen Atelier Naast heb ik 
met een groep studenten een groepsonderzoek verricht naar de overeenkomsten 
en verschillen in architectonische articulatie tussen twee of drie gebouwen met 
een gelijkwaardigheid in opdracht en/of uidaging. Dit maakt het bijvoorbeeld 
mogelijk om de Arc de Triomphe, een bouwwerk uit begin negentiende eeuw, 
naast het moderne Grande Arche te zetten dat eind 20e eeuw gebouwd is. 
Beide bouwwerken liggen in de stad Parijs maar liggen fysiek en in tijd niet 
naast elkaar. Het groepsonderzoek wer<l na enkele maanden afgesloten met een 
begincolloquium en even later volg<le hct gebundelde resultaat in een boekwerk. 
Vanaf dit moment wordt het afstuderen een individuele aangelegenheid. Uit 
de groepsstudie weord rnijn interesse gewekt door de villa's in het Plan Zuid 
van H.P. Berlage. Bij nadere bestudering hiervan is het onderwerp van mijn 
afstuderen de dubbelvilla geworden. 

Nu, een jaar na aanvang van het M3, volgt het resultaat van twaalf maanden 
afstu<leren binnen Atelier Naast. Onder begeleiding van prof. dr. Bernard 
CoJenbrander van de leerstoel Architectural History and Theory (AHT), en Sjef 
van Hoof, Arch AvB, van de leerstoel Architectural Engineering (AE) is deze 
scriptie tot stand gekomen. 



DftnKWOORD 

Het afstuderen is geen rechtlijnig traject, het is een proces. Bij de start is het 
eindresultaat nog onbekend. Het einddoel wordt gedurende het afstudeerproces 
steeds meer helder. Kenmerkend voor het afstudeerproces is <lat het Auctueert; 
door opeenvolging van ups en downs wordt de eindstreep uiteindelijk behaald. 
Tijdens de ups Jijkt alles vanzelf te gaan, je bent enthousiast, vrolijk, energierijk 
en ailes gaat vanzelf. Maar dan loop je zo nu en dan tegen de downs aan. Deze 
halen de vaart en de stijgende lijn uit je proces. Om door deze dalen te komen 
heb je de steun nocJjg van anderen. Achter de schermen zijn er een aantal mensen 
geweest cJje mij door deze dalen geholpen hebben. 

lk wil van deze gelegenheid gebruik maken om de mensen te bedanken die 
voor mij belangrijk zijn geweest en mij door de downs hebben kunnen slepen, 
zodat ik binnen een jaar een succesvol afs tudeerproject heb kunnen neerzetten. 
Als eerste wil ik mijn begeleiders prof. dr. Bernard Colenbrander en Sjef van 
Hoof, Arch AvB, bedanken. Zij hebben mij geholpen met het loskomen uit het 
groepsonderzoek door mij te stimuleren om mijn eigen interesses te uiten in mijn 
afstudeeronderwerp. Tijdens het onderzoek, de uitwerking van het onderzoek en 
de uiteindelijke vervaarcJjging van het ontwerp van de dubbelviUa hebben zij mij 
met enthousiasme begeleid. Het afgelopen jaar heb ik veeJ van beiden mogen 
leren waardoor mijn afstuderen naar een hoger niveau getild is. Daarnaast wil ik 
mijn medestudenten uit het Atelier Naast bedanken. De discussies in relatie tot 
het afstuderen zorgen ervoor dat je als afstudeerder tot nieuwe inzagen komt 
cJje je onderzoek en je ontwerp verbeteren. Daarnaast waren er genoeg minder 
serieuze gesprekken cJje de stressvolle perioden dragelijk maakten. lk wil mijn 
vriendin Daphne bedanken cJje het afgelopen jaar veel geduld met mij heeft 
gehad, ondanks dat zij zelf de nodige tegenslagen heeft meegemaakt. Tot slot 
wil ik mijn moeder, mijn broer, mijn schoonouders en aile vrienden bedanken die 
mij hebben support hebben gegeven tijdens dit drukke afstudeerjaar. 
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FUNDAMENT 

111TRODUGlf 
1. 1 lmEIDlnG 

Aan het begin van het academisch jaar 2010-2011 heb ik me aangesloten bij 
Atelier Naast. Dit afstudeeratelier houdt zich bezig met het onderzoeken van 
het gedrag van twee gebouwen naast elkaar. In een samenleving waar verdichting 
van de leefomgeving optreedt, is het beJangrijk om meer te weten te komen 
over hoe gebouwen zich naast elkaar gedragen. Ik wil onderzoeken hoe ik een 
ontwerp maak voor een gebouw dat analoog is aan een bestaand gebouw dat 
daar 'naast' staat. Dit is de reden waarom ik Atelier Naast verkozen heb boven 
andere afstudeerateliers. 
Het onderzoek dat ik gedaan heb binnen Atelier Naast heeft ten grondslag 
gelegen aan mijn individueel afstudeeronderzoek. Deze introductie zal ik 
daarom beginnen met een omschrijving van het Naast-onderzoek. Na de 
motivering voor mijn individueel onderzoek volgen de hoofdvraag, deelvragen 
en probleemstelling. In de volgende paragraaf beschrijf ik het doe! van het 
onderzoek en vervolgens sluit ik af met een korte beschrijving van de opbouw 
van de scriptie. 

1. 2 MSCHRIJVJnG VOOROnDERZOEK nnurn nnnsT 

Het Naast-onderzoek analyseerd gebouwkoppels. Twee gebouwen worden als 
een koppel beschouwd als deze in eenzelfde reeks staan en onderdeel zijn van 
een ontwikkeling. Anders gezegd, beide gebouwen, een A en een B, hebben 
voor dezelfde opgave gestaan of een gelijksoortige uitdaging gehad. Deze 
ontwikkeling van B uit A kan ook ecn intcrpretatie van A genoemd worden. 
Hierbij hoeft het architectuurkoppel dus niet fysiek naast elkaar te srnan, maar 
kan eveneens contextueel naast elkaar staan. Een duidelijk voorbeeJd van een 
niet-fysiek naast is L'arc de Triomphe en La Grande Arche te Parijs. (Atelier 
Naast, 2011) 

De gebouwen worden aan de hand van een architectonische analyse ontleed. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in concrete architectonische elementen 
die de aard van de anaJogie van het koppel bepalen. Het doe] is om hiermee 
de interpretatie van de architectuurgrammatica door de analogon bloot te 
Jeggen. Het resultaat van het onderzoek is een encyclopedie waarin de analogien 
ondergebracht in categorien die bepaalt zijn aan de hand van de gebruikte 
termen binnen de evolutietheorie van Darwin. De beschrijving van de begrippen 
die deze categorisering bepalen volgt in het theoretisch kader. 

Als geografische inkadering voor de keuze van de anaJysegebouwen 1s 
Nederland gekozen. De encyclopedie toont een specifieke doorsnede uit 
Nederland: de historische binnenstad, de uitbreiding na de Woningwet in 
1902, de wederopbouwwijk, de postmodernistische scad en het buitengebied. 
Dit komt voort uit de hypothese dat analogieen opgericht in gedifferentieerde 
tijdsperioden te vergelijken zijn door de wijze waarop ze gei'nterpreteerd zijn en 
worden. Deze wijze van interpretatie bepaalt vervoJgens de categorisering van 
deze encyclopedie. (Atelier Naast, 2011) 
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/'\OTIVtRlnG Ktuzt lllDIVIDUttl OMDtRZOtK 1.3 

De basis voor mijn keuze wordt gelegd in het groepsonderzoek van Atelier 
Naast. Het resultaat hiervan is verwerkt tot een Naast encyclopedie. "De 
encyclopedie toont een specifieke doorsnede uit Nederland: de historische 
binnenstad, de uitbreiding na de Woningwet in 1902, de wederopbouwwijk, de 
postmodernistische stad en het buitengebied" (Atelier Naast, 2011). Tijdens het 
M3-onderzoek binnen Atelier Naast heb ik me bezig gehouden met de analyse 
van architectonische koppels uit de stadsuitbreiding van na de Woningwet uit 
1902. Hiervoor is gekozen voor het plangebied <lat wordt ingekaderd door de 
grenzen van het ontwerp van H.P. Berlage voor de uitbreiding van Amsterdam 
Zuid in 1914. Het resultaat van de Berlagiaanse stadsuitbreiding is een autonoom 
stadsdeel met een kenmerkende totaalarchitectuur. 

De Zuidelijke uitbreiding van Amsterdam wordt 
gekenmerkt door zijn monumentale structuur die 
wordt ingevuld door het in Plan Zuid dominerende 
Amsterdamse bouwblok. Het bouwblok vormt Berlages 
reactie op het ernstige tekort aan arbeiderswoningen. 
Kortom, in Plan Zuid wordt stedebouwkundige ruimte 
geschept met behulp van de Berlagiaanse vertaling van het 
gegeven 'massawoningbouw', duizenden en dui zenden 
min of meer ge!ijkvormige (arbeiders)woningen. 

In het vooronderzoek heb ik onder andere een 
arcbitectonische analyse verricht naar de analogie 
van twee villa's aan de Apollolaan. Wat mij hierin het 
meeste heeft geboeid is de manifestatie van de villa in 
de bouwblokstructuur van Berlage. De villa die zijn 
oorsprong vindt in de natuur wordt in Amsterdam 
Zuid ingekaderd door een hoogstede!ijke structuur van 
bouwblokken. Daar waar de villa in andere gebieden 
domineerde boven de arbeiderswoning, !ijkt voor haar in 
Plan Zuid een ondergeschikte rol weggelegd. Opva!lend 
is <lat de villa in Amsterdam Zuid niet meer te zien is a!s 
indiv1du, maar <lat deze in zijn positie en architectonische 
expressie onderdeel vormt van bet arcbitectonisch gehee! 
van de stadsuitbreiding, 'de Plan Zuid architectuur'. 

Mijn interesse is gewekt door de villa's in Plan Zuid. Bij een nadere verkenning 
realiseerde ik me <lat er een behoorlijk aantal dubbelvilla's een plaats hebben 
gevonden in de stadsplattegrond. De dubbelvilla wordt gekenmerkt door 
tegenstrijdigheden. Een individueel vrijstaand woningtype wordt gekoppeld 
en gemaakt tot een vorm met eenzelfde architectuur. De villa is doorgaans 
een woningtype <lat client als expressie van de wensen van een opdrachtgever, 
maar hoe wordt daarmee omgegaan bij een schakeling van twee villa's) Hoe 
manifesteert de dubbelvilla zich in een stedelijke omgeving) Vragen als deze 
vormen de dubbelviUa tot een interessant object en maken bet voor mij een 
perfect onderwerp voor mijn individueel afstudeeronderzoek. 

Fig1111rOI 
De villa's aan 

de Apollolaan in 
Amsterdam Zuid, 
onderdeel van het 

Naastonderzoek 



FUND AMENT 

1.4 HOOfDVRftft<i. DttLVRftCitn m DROWr/'\SmUnCi 

Het afstudeeronderzoek wordt gestructureerd door <le hoofdvragen, deelvragen 
en probleemstelling. Het antwoord op de hoofd- en deelvragen zal voortkomen 
uit het literatuuronderzoek en de architectonische analyse van een zevental 
dubbelvilla's. Het antwoord op de probleemstelling zal mijn houding ten opzichte 
van het probleem zijn. Deze houding zal ik uitwerken in een ontwerp. 

De hoofdvraag luidt als volgt: 

Hoe gedragen de dubbelvilla's in Plan Zuid zich ten opzichte van elkaar 
en waarin manifesteren zich de overeenkomsten en verschillen? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik een aantal deelvragen opgesteld: 

Hoe manifesteert de villa zich in de stadsuitbreidingen van Amsterdam' 
In welke mate zijn Berlage en zijn plan van invloed geweest voor de 
villabouw in Amsterdam Zuid' 
Hoe is de dubbelvilla te plaatsen in de typologische ontwikkeling van het 
archetype viJla' 
Hoe verhoud het type dubbelvilla zich tot die van de negentiende-eeuwse 
stadsvilla' 
Wat zijn de belangrijkste architectonische thema's / kenmerken van de 
geschakelde villa in Plan Zuid en hoe zijn deze toe te passen in een ontwerp' 
Hoe manifesteren de architectonische thema's / kenmerken zich in de 
huidige functie van de geschakelde villa's van Amsterdam zuid' 

De probleemstelling: 

Hoe <lienen we om te gaan met de kern en ran<lverschijnselen van de bestaande 
dubbelvilla's in Plan Zuid wanneer deze als input dienen voor een ontwerp van 
een moderne dubbelvilla anno 2011' 
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Ht! DOtL Vftn Ht! onDtRZOtK 1 .5 

Zoals hiervoor beschreven is mijn interesse gewekt door de villabouw in het plan 
voor Amsterdam Zuid van Berlage. Vooral de verschijning van de dubbelvilla 
vind ik bijzonder. 

Het doe! van dit onderzoek is het ontleden van de dubbelvilla. De kennis 
die opgedaan wordt met deze studie wil ik toepassen in het ontwerp van een 
dubbelvilla. Dit ontwerp is analoog aan het type dat ontstaan is tijdens de 
realisatie van Plan Zuid. Dit betekent dat aspecten van de bestudeerde villa's 
in geevolueerde mate zullen terugkeren. Verschiliende deelonderzoeken zullen 
uiteindelijk de informatie genereren die nodig is voor het ontwerp. Voor de 
wijze van evolutie zal een ontwerphouding gekozen worden aan de hand van 
de begrippen die vastgelegd zijn tijdens het onderzoek van Atelier Naast. Deze 
begrippen staan beschreven in het theoretisch kader. Het ontwerp van een 
dubbelvilla vormt mijn antwoord op de probleemstelling. 

De formulering van de deelvragen dientals basis voor een aantal deelonderzoeken. 
Deze hebben als doe! om de volgende aspecten bloot te leggen: het ontstaan van 
Plan Zuid, de invulling van Plan Zuid en de positie van de villa, de typologische 
ontwikkeling van de villa tot dubbelvilla, de wooncultuur waarin de dubbelvilla 
tot stand is gekomen en de architectuurgrammatica die toegepast in het ontwerp 
van een zevental dubbelvilla's. 



FUNDAMENT 

1.6 OPt>OUW Vftn DE SCRIPTlt 

Met behulp van de antwoorden op de deelvragen ga ik de hoofdvraag 
beantwoorden. Om deze informatie te vertalen naar een antwoord op de 
probleemstelling zal deze aangevuld worden met een houding volgens de 
bcgripsbepaling die staat vermek.I aan het begin van het theoretisch kader. Het 
antwoord inclusief de houding zullen uitgewerkt terugkomen in het ontwerp. 
In het kort betekent dit dat de hoofdstructuur van deze scriptie zal bestaan uit 
een introductie, het theoretisch kader, de analyse, het ontwerpend onderzoek 
en het delinitieve ontwerp. De hoofdstructuur wordt vormgegeven door de 
onderverdeling in deelonderzoeken. 

Eerst zal het theoretisch kader beschreven word en. Hiervoor is een literatuurstudie 
gedaan waarvan de bevindingen in het theoretisch dee] van de scriptie beschreven 
staan. Als inleiding wordt summier de macrogeschiedenis van Amsterdam 
beschreven om de ontwikkelingen rondom het plan voor Amsterdam Zuid 
van Berlage in een historisch perspectief te kunnen plaatsen. Hierop volgen 
de ontwikkelingen van de stadsuitbreidingen van de negentiende eeuw en de 
introductie van Berlage. Vervolgens vindt een nauwkeurige beschrijving van Plan 
Zuid plaats. Hierin komen het ontwerp van het plan, de realisatie van het plan en 
de rol van de Amsterdamse School en de Schoonheidscommissie aan bod . De 
villabouw in Amsterdam zal als een rode draad door <lit verhaal !open. 
Vervolgens volgt een typologische beschrijving van de villa. Deze zal gevolgd 
worden door een stuk dat verder ingaat op de relatie van de Stadsvilla, van eind 
negentiende eeuw, versus de Dubbelvilla in Plan Zuid. 
Tot slot volgt een beschrijving van de wooncultuur en de ordening van de 
plattegrond van de villa. Dit zal gebeuren aan de hand van het boek 'Leven op 
stand 1890-1940' van Ileen l'vlontijn en cen artikel uit de 'Opmerker', van zaterdag 
5 maart 1887, metals titel 'Onze Villa ', geschreven door C.B. Posthumus 
Meyjes. Deze beschrijving is belangrijk om de bouw van de dubbelvilla in zijn 
tijdsperiode beter te begrijpen. 

Na het theoretisch kader volgt de analyse van een zevental dubbelvilla's. Deze 
zal verder ingaan op de toegepaste architectuurgrammatica. Na een korte 
introductie van de verschillende gebouwen zullen de belangrijkste analysepunten 
verder worden toegelicht. Deze analysepunten zullen meegenomen worden als 
input voor het ontwerp. 

Vervolgens zal het ontwerp toegelicht worden aan de hand van de indeling basis, 
middenstuk en kroonlijst. In de basis zullen de locatie, doelgroep, houding en het 
concept beschreven worden. Hierop volgt het middenstuk. Daarin zal duidelijk 
worden waarom een aantal belangrijke ontwerpbeslissingen genomen zijn. Tot 
slot zal de kroon op het afstuderen, hct ontwerp, toegelicht worden. 
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THEORlE 

2 ttfT NCiRIPPLl1KftDLR 
2.1 NGRIDDtnKMDtR 

Het onderstaande begrippenkader is ontleend aan de encyclopedie van het Naast 
Atelier 2011. De beschrijving van de begrippen is belangrijk voor het individueel 
onderzoek, aangezien het onderzoek naar de dubbelvilla een vervolg is op het 
voorondezoek van Atelier Naast. De begrippen Immen terug in de conclusies bij 
het theoretisch dee! en in de beschrijving van het ontwerp. 

De begrippen 'kern' en 'randverschijnselen' spelen een belangrijke rol bij de 
analyse van de gebouwkoppels A-B. Er wordt bepaald hoe de fundamentele kern 
van A gei'nterpreteerd is in gebouw B. Ook de niet fundamentele kenmerken 
van een gebouw blijken de aard van de analogie in belangrijke mate te typeren. 
Deze secundaire kenmerken noemen we randverschijnselen, ook al is er een grijs 
gebied tussen de kern van een gebouw en zijn randverschijnselen. 

Kern 
De kern of het wezen van het gebouw wordt hier eerder relationeel gedefinieerd 
als de aard of de kwaliteit van het gebouw dan stilistisch als het oorspronkelijke 
of de essentie van een gebouw. De essentie of een basisidee waarop het gebouw 
zou rusten, lijkt niet tot een waardevol onderzoek te leiden, maar eerder tot een 
existentieel moeras waarin je alleen maar zou kunnen verdwalen. 
Daartegenover heb je het bepalende karakter, de betekenis of de waarde van het 
gebouw waarover je we! veel kunt zeggen. Wat voor uirwerking heeft het gebouw 
op zijn omgeving? Hoe doet het gebouw zich voor en wat is zijn relevantie) Als 
de kern wordt behandeld, gaat het over het karakter van het gebouw. (Atelier 
Naast, 2011) 

Randverschijnselen 
Als de randverschijnselen worden behandeld, gaat het over verschijnselen 
die minder aan de kern zi jn gekoppeld. Sommige randverschijnselen kunnen 
weggelaten warden zonder dat het gebouw aan betekenis inboet - sterker, deze 
eigenschap op zichzelf leidt bij weglaten waarschijnJijk zel fs tot een sterker 
gebouw. Andere randverschijnselen vormen weliswaar geen onderdeel van de 
fundamentele kern, maar hebben we! een versterkende sta tus. Weglaten zou tot 
een gebouw met een minder sterk karakter leiden. 
De kern en randverschijnselen zijn abstracte begrippen die het karakter van 
een gebouw duiden. Toch worden deze concreet in een vorm. De elementen 
die geanalyseerd warden zijn de concrete vormen. Vanuit deze analyse wordt 
onderzocht wat de bepalende kwaliteit van de vorm en dus zijn kern is. Deze 
kwaliteit is wat het karakter van een gebouw bepaalt. (Atelier Naast, 2011 ) 
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Er ziJn een zestal categorieen te onderscheiden. Deze categorien zijn gebruikt 
om de analysekoppels van het vooronderzoek in onder te kunnen brengen. 
ledere categorie beschrijft een houding in de analogie van de twee gebouwen. 
De categorieen ziJn degeneratie, erosie, diversificatie, modificatie, mutatie en 
dissonantie. 

Degeneratie 
De kern verdwijnt, maar de randverschijnselen blijven bestaan. De kern zal niet 
zoals bij dissonantie vervangen warden of transformeren zoals bij mutatie. Door 
het ontbreken van een betekenisvolle aard krijgt de verschijning een onbepaald 
karakter. 

Erosie 
De kern blijft bestaan, maar de randverschijnselen verdwijnen in meer of 
mindere mate. De architectuur zou hierdoor sterker leesbaar kunnen warden. In 
tegenstelling tot degeneratie blijft de kern bestaan en wordt de betekenis van het 
gebouw niet verzwakt. 

Diversificatie 
De kern en zijn randverschijnselen blijven bestaan, maar door het aanbrengen 
van verscheidenheid binnen elementen ontstaat een nieuw gebouw. De reeks 
vormt een eenheid bi.nnen zijn verscheidenheid. Bij modificatie is deze eenheid 
verbroken en de i.nterpretatie getransformeerd, terwijl bij diversificatie een 
verbreding van de soort ontstaat waaronder ook imitatie valt. Door dezelfde 
interpretatie concipieert zich een gebouw met een gelijksoortig karakter en vorm. 

Modificatie 
De kern en zijn randverschijnselen blijven bestaan, maar er is een aanpassing van 
een of meerdere elementen. Deze aanpassing laat het principe onaangetast, maar 
de interpretatie en uitvoering van het wezen wijzigen. Net zoals bij diversificatie 
blijft de kern van het karakter gelijk, maar bij modificatie betreft het wel een 
gewijzigde interpretatie van deze kern, watleidt tot minder gelijksoortige vormen. 
Het gaat echter niet zover dat het deze kern zelf transformeert, zoals bij mutatie. 

Muta tie 
Mutatie is de herinterpretatie van de kern; de kern wordt opnieuw samengesteld 
waarbij het oorspronkelijke karakter in meer of minder grate mate transformeert. 
De herinterpretatie van de kern bevat niet alleen aspecten van de oorspronkelijke 
kern, maar tevens van een toegevoegde nieuwe kern waarin het dus verschilt 
van modificatie. De vereniging, van oorspronkelijke en nieuwe kern, zorgt 
voor een differentiatie van de oorspronkelijke kem. Daardoor leidt deze 
betekenisontwikkeling i.n afwijkende richting tot mutatie. Het karakter van de 
oude kern blijft herkenbaar in de getransformeerde kern, zodat er geen sprake 
van dissonantie is. 
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Dissonantie 
Zowel de kem als de randverschijnselen van de naasten vertonen geen 
overeenkomsten. De gebouwen vormen een contrast. Het is geen mutatie doordat 
het geen berinterpretatie is van het andere, we! doet ook hier een nieuwe, andere 
kwaliteit zijn intrede. Het verschilt van degeneratie omdat naast de kern ook 
de randverschijnselen niet behouden blijven. Het heeft bovendien een geheel 
op zichzelf staand karakter. Het naast elkaar bestaan van deze onverenigbare 
gegevens zorgen voor een dissonantie. 

AJs er naar bovenstaande begrippen gekeken wordt is er grofweg een tweedeling 
te zien. Er kan een afname of toename van kenmerken geconstateerd worden. 
Degeneratie en erosie zi1n de begrippen die vallen onder de afname van de 
kenmerken. Onder toename vallen diversificatie, modificatie, mutatie en metals 
overtreffende trap dissonantie, waarbij iets geheel nieuws ontstaat. 
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Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, is een boeiende stad om te 
onderzoeken omdat deze een rijke gearchiveerde historie kent. De srad heeft 
mijn interesse gewekt, en clan met name Amsterdam Z uid, de eerste grote 
Nederlandse stadsuitbreiding na her intreden van de Woningwet in 1902. Het 
vooronderzoek van Atelier Naast heeft mi j kennis laten maken met het plan 
voor Amsterdam Zuid van Berlage. tijdens <lit onderzoek ben ik geboeid door 
de villabouw in het plan. Deze nestelt zich tussen de bouwblokkenstructuur van 
de hoogstedelijke stadsuitbreiding in Amsterdam Zuid. Er is echter nog teveel 
onduidelijk om de ontwikkelingen betreffende Plan Zuid te kunnen plaatsen in 
de historische stadsontwikkeling van Amsterdam. Een korte macroh.istorische 
beschouwing van Amsterdam en een microhistorische beschouwing van de zo 
bekritiseerde negentiende-eeuwse stadsuitbreidingen dienen als inleiding op 
de beschrijving van het plan voor Amsterdam Zuid van H .P. Berlage uit 1914. 
Hierop volgt een nauwkeurige beschrijving van de ontwikkelingen in Plan Zuid 
en de positie van de villa. Zoals de tire! beschrijft staat de positie van de villa in 
de ontwikkeling van Amsterdam hier cenrraal. 

3. 1 rm f'\ftCROHISTORISCHt mCHOUWln<i Vftn Dt SUDHOKt OnTWIKKtlln<i Vftn ~l'ISURDftf'\ 

Omstreeks het jaar 1300 krijgt Amsterdam stadsrechten. Na de grote stadsbrand 
in 1425 wordt besloten tot een eerste stadsuitlegdie ruimte biedt aan de vervanging 
van de houten huisjes door een stenen variant. Deze stadsuitleg voldoet tot 1585, 
maar in datzelfde jaar wordt onder invloed van een toenemende migrantenstroom 
besloten tot een tweede uitleg en de bouw van verdedigingswerken. In de 
zeventiende eeuw floreert de handelsstad Amsterdam onder toedoen van de 
succesvolle Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). In deze Gouden 
Eeuw groeit de bevolking van de srad van 50.000 inwoners in 1600 naar 220.000 
inwoners in 1675. Dit maakt een derde en vierde stadsuitleg in 1612 en 1663 
noodzakelijk. Hiermee komt de karakteristieke Amsterdamse grachtengordel tot 
stand. In 181 3 wordt Amsterdam, na het verdrijven van de Fransen, verkozen tot 
hoo fdstad van her Koninkrijk der Nederlanden. Onder invloed van de recessie 
die volgt op de succesvolle Gouden Eeuw blijven verdere stadsuitbreidingen uit, 
rot het eind van de negentiende eeuw. De negentiende-eeuwse stadsuitbreiding 
die het gevolg is van de late opkomst van de indusrrialisatie zuUen wordten 
behandeld in een microhistorische beschouwing. (D. Carasso, 1985) 

Amsterdam staat bekend om zijn karakteristieke stedebouwkundig structuur 
en de invuUing daarvan door middel van het bouwblok. De eerste vier 
Amsterdamse stadsuitbreidingen kenmerken zich door hun concentrische 
opzet. Het middelpunt van deze opzet wordt gevormd door de Dam. De 
hoofdgrachren, dwarsgrachren en dwarsstraten, die het resultaat zijn van de 
derde en vierde stadsuitleg, hebben een blokverkaveling tot gevolg. Daarmee 
wordt her fundament gelegd voor het Amsterdams bouwb!ok met zijn typische 
rijenhuizen. Deze ontwikkelt zich tot een erk.end type. Her Amsterdamse blok 
wordt gevormd door een ononderbroken rand van gebouwen die een centrale 
niet-bebouwde ruimte geven. Het blok is rechthoekig en de breedte varieert 
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tussen de 40 en 45 meter en haalt in enkele gevallen 60 meter. In de hoogte 
telt het vier lagen, soms drie. In een toegevoegde kaplaag bevinden zich 'de 

kelders', die ondergronds n.iet mogelijk zijn. De gefortuneerde Amsterdammer 
woont in de blokken langs een van de hoofdgrachten. De voornaamste huizen 
bevinden zich langs de Heerengracht. Dit type bouwblok komt later ook terug in 
de massawoningbouw in het plan van Berlage voor Amsterdam Zuid. Q. Castex 
et al., 1990) 

l)[R[M(j[ rn Dr ntammnDt-ttuWS[ STftDSUITl'.>RrlDlnGrn 3. 2 

De economische opleving rond 1870 en de crisis op het platteland hebben 
een migratie naar de stad tot gevolg. Dit resulteert in hevige stadsverdichting 
en onaanvaardbare slechte woonomstandigheden. (R. Elfrink et al., 1992). Het 
aantal inwoners verdubbelt van 245.000 inwoners in 1850 naar circa 520.000 

inwoners in 1900. Hierdoor wordt een grootschabge uitbreiding van de stad 
noodzakelijk. Het gevolg hiervan zijn de negentiende-eeuwse stadsuitbreidingen. 

(D. Carasso, 1985) 

Tijdens het tot stand komen van de negentiende-eeuwse uitbredingsplannen 
wordt tevens de basis van het plan voor Amsterdam Zuid van Berlage gelegd. 
De kritiek op deze uitbreidingen en Berlages stedebouwkundige visie dienen als 
input voor het on twerp van Plan Zuid. Vandaar dat Berl ages houding zal word ten 
betrokken bij de beschrijving van de stadsuitbreidingen. Hendrik Petrus Berlage 
wordt geboren op 21 februari 1856 aan de Keizersgracht in Amsterdam. Zijn 
bouwkundige basisopleiding volgt hij aan de HBS in Arnhem om vervolgens 
architectuur te studeren aan de ETH (Eidgenossische Techn.ische Hochschule) 
in Zurich, waar hij in 1878 afstudeert. Zijn loopbaan als architect begint hij in 
1881 in dienst bij architect Th. Sanders. Berlage ont:werpt voornamelijk villa's, 
totdat hij uitgenodigd wordt voor het ontwerp van het plan voor Amsterdam 
Zuid. Villa Henny (1898) is een voorbeeld van een stadsvilla naar ontwerp van 
Berlage. E en uitzondering op de villabouw vormt de koopmansbeurs aan het 
D amrak uit 1903 dat beter bekend is onder de naam, Beurs van Berlage. (K. 
Broos et al., 1975) 

Als reactie op de hevige stadsverdichting en onaanvaardbaar slechte 
woonomstandigheden wordt stadsingen.ieur JG. van Niftrik gevraagd om een 
totaalplan te ontwerpen voor de gebieden buiten de Singelgracht. Tijdens 
Berlages studie wordt het ontwerp van Plan Niftrik in 1867 voltooid. Het 
plan bestaat uit een ring van fabrieks-, arbeiders-, burger-, en luxe wijken 
die van elkaar gescheiden wordten door parken en ruime wegen. Bestaande 

sloten wordten gedempt en het gehele gebied wordt 60 cm opgehoogd. Het 
belangrijkste element in he t plan is het centraal s tation ter hoogte van het huidige 

Sarphatipark. (T. Heijdra, 2002) 

Berlage was zich destijds niet bewust van de aanpak van Van Niftrik die prima 
aangesloten zou hebben bij zijn monumentaJe visie. Pieter Singelenberg beschrijft 
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FiguurOJ 
Plan Niftrik uit 1867 

Figuur04 
Plan Kalff wt 1877 
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deze vergelijking als "een ring naar het voorbeeld van 
Wenen, waarin schaakbordsystemen a la Mannheim, 
stervormige plannen a la Karlsruhe en Engelse 
landschapstuinen elkaar afwisselden''. (K.Broos et al., 
1975, p. 51). Berlage deelt met Van Niftrik de mening dat 
de gemeente Amsterdam de grond bouwrijp moet laten 
maken om deze in gemeentebeheer uit te geven. Dit zal 
op dezelfde manier moeten gebeuren als bij voorgaande 
grote stadsuitbreidingen. Hierdoor wordt wildgroei door 

IJla'ZZDAlll . 
particulier initiatief voorkomen. 
Het Plan Niftrik wordt in 1868 door de gemeenteraad 
verworpen, omdat het te omvattend en vanwege de <lure parken en vele 
onteigeningen moeilijk uitvoerbaar is. Van Niftrik krijgt slechts opdracht voor 
het ontwerp van de driehoek ten Noorden van de Zaagmolensloot beter bekend 
als de Driehoek van Niftrik. (T. Heijdra, 2002) 

Na het verwerpen van Plan Niftrik krijgt ]. Kalff, 
nieuwe directeur Publieke Werken, de opdracht om 
een uitbreidingsplan te ontwerpen. Kalff is een 
praktisch ingestelde ingenieur en dat is terug te zien 
in zijn plan. In tegenstelling tot Plan Niftrik gaat Plan 
Kalff (1877) uit van de bestaande polderverkaveling. 
De sloten wordten gedempt en vormen sma!Je straten 
waardoor een raster ontstaat. Dit raster vormt een ruim 
kader waarbinnen particuliere projectontwikkelaars 
hun gang kunnen gaan. Daarnaast is in het plan een 
brede verbindingsweg opgenomen, de Ceintuurbaan. 
De aanpak van Kalff sluit aan op het principe: "door 
de kleinst mogelijke kapitaalinvesteringen in de 
bouwsector de groot mogelijke winst laten behalen". 
( K Broos et al. , 1975, p. 51). Het gevolg hiervan is 
de revolutiebouw in de buurt lj Ij, beter bekend als 'de 
Pijp'. Berlage uit hierover zijn ontevredenheid. "Onverantwoordelijk blijft de 
goedkeuring aan zulk een plan, dat de meest bescheiden eischen noch van het 
monumentale, noch van het schilderachtige in de verste verte nabiJ komt, en dat, 
terwijl men vrij spel had en er geen enkele moeilijkheid was, die een enigermate 
grootschen aanleg belemmerde" (K. Broos et al., 1975, p. 52). Hij reageert op 
de passieve col die de gemeente heeft gespeeld bij de stadsuitbreiding. Berlage 
pleit in zijn uitbreidingsplan voor een actieve rol van de gemeente Amsterdam 
net zoals Van Niftrik dat voorstelde. Berlage bestempelt de negentiende-eeuwse 
uitbreidingen met 'de architectuur van de lelijkheid'. Dit geeft voldoende aan hoe 
hij denkt over de architectuur uit deze periode. 

Als vervolg op Plan Kalff legt C.L.M. Lambrechtsen van Ritthem, directeur 
Publieke Werken van 1885-1900, in 1899 een plan voor aan de gemeenteraad. 
Dit plan hanteert dezelfde concentrische structuur als de traditionele 
stadsuitbreidingen die uiteindelijk geresulteerd hebben in de grachtengordel. 
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Dit plan wordt echter afgekeurd omdat het teveel overeenkomsten vertoont met 
het inmiddels veel bekritiseerde Plan Kalff. Berlage vindt dat het ontbreekt aan 
een principie!e aanleiding om een traclitionele g rachtenbouw te herhalen in een 
Zuidelijke uitbreiding. Een concentrische aanleg, zoals in Plan Lambrechtsen, 
kon Berlage zich alleen maar als eentonig voorste!Jen. DaarbiJ komt dater door 
de eeuwen heen een aantal tegenstelli.nge.n zijn ontstaan. Vroeger ware.n de 
grachte.n breed, de bouwblokken diep en waren de huizen allemaal verschillend. 
In de Pijp gebeurt het tegenovergestelde, smalle straten, ondiepe bouwblokken 
en het gebrek aan prachtige afwisseting door de speculatiebouw. (K. Broos et al., 
1975) 

DE STftDSVlllft In ft/'\STLRDftt\ 

Eind negentiende eeuw maakt ook de stadsviJJa zijn 
intrede in Amsterdam. In 1864 wordt er, onder leiding van 
Christiaan Pieter van Eeghen, een comrnissie bijeen gebracht 
van 24 particuJieren om tot de oprichti.ng van het huidige 
Vondelpark te komen. Weilanden wordten opgekocht 
om plaats te maken voor het park. In 1867 bouwt Pierre 
Cuypers zijn eerste villa's aan de Vondelstraat, grenzend aan 
het park. De opdrachtgevers voor de bouw van deze villa's 
zijn voornamelijk gefortuneerde Amsterdamse burgers. In 
1881 word t begonnen met <le bouw van het Willemspark aan 
de Zuidkant van het Vondelpark. Het park wordt gebouwd 
om te voorkomen dat rijke i\msterdammers vertrekken naar 
Haarlem of het Gooi. Het Willemspark staat in Plan Niftrik 
al gepland aJs villapark waarvan de vijvers doorlopen tot in 
het Vondelpark. 

OnlWIKKLl.lnGrn ROnD 1900 

Door annexatie van de gemeente Nieuwer Amstel in 1896, wordt de stadsgrens 
naar het Zuiden verlegd. Dit maakt een omvangrijk uitbreidingsplan mogelijk. 
In ditzelfde jaar stelt de gemeente Amsterdam een nieuwe grondpolitiek vast 
waarbij in <le toekomst de gronden door de gemeente bouwriJp zullen wordten 
gemaakt en in erfpacht wordten uitgegeven. Hiermee komt de gemeenteraad 
tegemoet aan de visie die door Berlage en Van N iftrik gedeeld wordt. (R. E lfrink 
et al., 1992) 
Vervolgens treden op 1 augustus 1902 de Woni.ngwet en de Gezondheidswet in 
werking. Beiden zijn een gevolg van de slechte woningen van de revolutiebouw 
die voortkomen uit Plan Kalff. De vier belangrijkste punten uit de Woningwet 
zijn: "1) E lke gemeente is verplicht een bouwverordening te maken; 2) De 
mogelijkheid tot onbewoonbaarverk.Jaring wordt ingevoerd en de mogelijkheid 
tot onteigening door de gemeenten wordt uitgebreid; 3) Iedere gemeente met 
meer dan 10.000 inwoners, of gemeentes die in de laatste vijf jaar meer dan 

) ) 

Fig1111r05 
H et Vondelpark 

gezien vanuit 
het Westen. Aan 
de rechterzijde, 

aan de Zuidkant 
van het park, het 

Willems pa rk. 

3.4 



THEORIE 

5 4 OMlWIKKfllMQftl ROMD 1900 

20% gegroeid zijn, worden verplicht een uitbreidingsplan te maken dat om de 
tien jaar herzien moet wordten; 4) Financie!e regelingen. Het rijk verschaft de 
gemeenten voorschotten voor verenigings- en gemeentebouw en soms ook 
bijdragen in de exploitatiekosten van woningen". (E. Bergvelt et al., 1975, 
p.20). De gezondheidswet voorziet in de oprichting van de Rijksinspectie voor 
de Volksgezondheid. Er wordten gezondheidscommissies ingesteld die als 
voornaamste taak het onbewoonbaarverkJaren hebben. Al in 1905 moet men 
stoppen met het onbewoonbaarverkJaren omdat er te weinig vervangende 
woningbouw is. Van 1904 tot 1912 zijn in Amsterdam 617 kelderwoningen en 
3086 krotwoningen verdwenen onder toedoen van de gezondheidscommissies. 
(E. Bergvelt et al., 197 5) 

) . 5 MRlnGtS ttRSlf o mwtRD VOOR ftf'\STtRDn/'\ ZUID 

Figw1r06 
Het eerste plan 
van Berlage voor 
Amsterdam Zuid 
uit 1904 

De annexatie van de gemeente Nieuwer Amstel, het tekort aan k:walitatief goede 
\Xfoningwetwoningen en het vertrek van rijke Amsterdammers dienen als input 
voor het eerste plan van Berlage. Er moeten nieuwe woningen gebouwd word ten 
om het woningentekort op te vangen, maar het vertrek van de rijken client als 
uitgangspunt om Berlage bij het plan te betrekken. Destijds was Berlage een 
expert op het gebied van de viUabouw maar had hij nog geen stedebouwkundige 
ervaring. De riiken vertrekken vanwege de verslechterde woonomstandigheden 
aan de grachten en de eentonigheid van de negentiende-eeuwse uitbreidingen. 
Zij gaan op zoek naar een groene en schone omgeving in het Gooi en Haarlem. 
Berlage staat voor de o pdracht om een stadsdeel met enige aUure te ontwerpen, 
en bovendien met het nodige groen om te concurreren met de tuinstad-achtige 
omgeving waar de rijken naar vertrekken (S. Polano et al., 1975). In 1904 volgt 
zijn eerste plan voor Amsterdam Zuid. In dit plan is de hoofdrol weggelegd voor 
de villa. Uitgangspunten voor het plan zijn: het tot elke prijs bewaren van het 
natuurschoon, er zal een wandelweg komen van het Vondelpark naar de Amstel 
en het hele ZuidWesten van het plan wordt in beslag genomen door een park 
dat door een villapark wordt omgeven. De arbeiderswoningen wordten gebouwd 
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aan de oostzijde van het plan waar Berlage aansluit op de sociale klasse van Plan 

Kalff. (K. Broos et al., 197 5). 

Er volgt veel k.ritiek op het plan. Een van de toonaangevende critici uit die tijd, 

architect J.H.W Leliman, wijst op de zwakten van het plan. Het zou vol gens hem 
"onevenwichtig verdeeld zijn met veel villa's op te dure grond ( . . . )en een wijk 

met aaneengesloten bebouwing die wordt gekenmerkt door een k.rampachtig 

stratenpatroon" (K. Gaillard et al., 1992, p 12). Daarnaast zouden de k.ronkelige 

wegen op een te willekeurige wijze tot stand zijn gekomen. To t slot beweerd 

Leliman dat Berlage " bij deze gelegenheid op een we! heel gemakzuchtige wijze 
gebruik heeft gemaakt van de vak.literatuur" (K. Gaillard et al., 1992, p 12). Er 
wordt gesproken over Berlage's overvolle orderportefeuille, waardoor hiJ zich 

te weinig verdiept zou hebben in de problematiek van de moderne stedebouw. 
En hij wordt verweten naar een compromis te hebben gezocht tussen de visies 

van de twee stedebouwkundige grootheden Camillo Sitte en Joseph Stiiben. 

Vincent van Rossem voegt hier aan toe dat het Berlage in dit plan ontbreekt aan 
vertrouwen in het kunnen van de N ederlandse architect. Zo zegt hij: "zelfs in de 

te bouwen villa's had hij (Berlage) geen vertrouwen, gezien de vinn.ige opmerking 
dat, daar het terrein voor beeldbepalend groen over het gehele planterrein was 

verspreid, ook geen 'eentonig vilJapark' zou kunnen ontstaan" (S. Polano et al., 

1988, p. 52). Het groen werd door Berlage ingezet om dat te doen waar hij dacht 

dat de Nederlandse architect niet toe in staat was. 

Hn Dlftn Vftn ~fRlftG[ VOOR ftt\SIERDftt\ ZUID 3.6 

In het tweede en definitieve plan van Berlage voor Amsterdam Zuid devalueert 

de positie van de villa van hoofdrol naar bijrol. Het eerste plan van 1904 heeft als 

doe! de welgestelde Amsterdammer tegemoet te komen door de bouw van villa's 
in een groene omgev:ing. In het tweede plan (1914) vormt de huisvesting van 

de arbeider, het 'massaproduct woning', de kern van het plan. Dit plan wordt in 
191 7 aangenomen door de gemeenteraad. D e vereniging 'D e Arbeiderswoning', 

opgericht in 1906, vraagt Berlage in 1907 om zitting te nemen in zijn raad van 

commissarissen (S. Polano et al., 1988). Rond 1910 k.rijgt Berlage van deze 

vereniging opdracht voor de bouw van arbeiderswoningen. Dit is het moment 

waarop duidelijk een omwenteling plaatsv:indt in de stedebouwkundige visie van 

Berlage. Vanaf dit moment pleit hij voor de positie van de arbeiderswoning in 
de ontwikkeling van een stedebouwkundig plan. Zijn taak als stedebouwkundige 

is om met behulp van het massaproduct woning: "op een o f andere wijze, 

met duizenden en duizenden min o f m eer gelijkvormige woningen stedelijke 

ruimte te scheppen" (K. Gaillard et al., 1992, p. 17). D aarin moet de arbeider 

beschikken over een goede woning waar hij trots op kan zijn. Berlage heeft het 

in zijn toelichting op Plan Zuid over 'de architectuur van de blokken' en verwijst 

hierbij naar de monumentale aanpak van Haussmann voor Parijs, in zijn ogen de 
mooiste stad van de wereld. Hie r word ten naar zijn mening "de juiste beginselen 

voor het moderne stadsplan ontwikkeld, met grote openbare ruimten - dus 

geschikt voor het moderne verkeer - in een fraai architectonisch kader dat wordt 



THEORJE 

)6 Hff Dlftn vnn MRlfiGf VOOR MSTfRDfih ZUID 

Fig1111r 07 
Het definirieve Plan 
Zuid uit 1917 

gevormd door zorgvuldig ontworpen straat- en pleingevels" ( K. Gaillard et al., 

1992, p. 13). 

Het beeld dat Berlage voor ogen had voor Plan Zuid was: " monumentaal in aanleg 
en schilderachtig in detail" ( K. GaiUard et al., 1992, p. 51). Het monumentale komt 
duidelijk naar voren in de structuur van de hoofdwegen en pleinen met openbare 
functie. "Het monumentale systeem is gebaseerd op eenvoudige kJassieke 
liguren: symmetrie, rechtlijn.igheid en orden.ing van de gevels, behandeling 
van de hoeken die de symmetrie onderstrepen en de hierarchie in de straten 
aangeven" (J. Castex et al., 1990, p. 128). H et schilderachtige secundaire systeem 
komt terug in de intiemere buurtstraatjes en pleintjes waarbij het architectonisch 
detail van de wand een belangri1ke rol speelt. Deze systemen samen resulteren 
in structuur die ingevuld wordt met gesloten bouwblokken. De opzet van Plan 
Zuid is in een drietal elementen te onderscheiden: de straten en pleinen van de 
hoofdstructuur, de woonbuurtjes en de zogenaamde blokarrangementen en tot 
slot de kanalen met hun kaden en oevers. Dit aUes maakt de stadsui tbrciding tot 
een autonoom geheel. 
Het plan van Berlage heeft een duideli1ke verticale breukJijn die het plan 
opsplitst in Oost en West, namelijk de Boerenwetering. Deze breuk verwijst 
naar de sociale verschillen: een overwicht van arbeiders in het Oosten en meer 
burgerlijke buurten in het Westen van het plan (J. Castex et al. , 1990). Net als 
Lambrechtsen maakt Berlage op deze manier een aansluiting met de sociale 
kJassen van de negentiende-eeuwse uitbreidingen rond het Vondelpark in het 
Westen en 'de Pijp' in het Oosten. Dit verkJaart dat de villa's alleen gebouwd zijn 
in het westelijk dee! van Plan Zuid. 

Het on twerp van een blok speculatief gebouwde huizen als een stedebouwkundig 
element biedt geen plaatS meer voor individuele detaillering van een woning. 
De massawoningbouw dwingt de architect in grotere lijnen te ontwerpen. Ten 
gunste van het straatbeeld dat Berlage voor ogen had pleitte hij daarom voor een 
coordinerende taak van de overheid en het overleg tussen architecten (R. Elfrink 
et al., 1992). Hierbij is het belangrijk dat de rooilijn niet als guillotine gezien 
wordt en zijn afwijk.ingen op deze J.ijn juist belangrijk voor het straatbeeld. D e 
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geleding in de gevel staat in dienst van de esthetische eenheid van de ingesloten 
ruimte van straat en plein. De gevel van de woningen heeft een dubbele taak: 
enerzijds het afsluiten van de achterliggende 'bouwmassa' en de structuur hiervan 
te verduidelijken, anderzijds de straat als ruimte in een samenhangend geheel tot 
uiting brengen (S. Polano et al., 1988). De villa's word ten in dezelfde monumentale 
structuur van bouwblokverkaveling geplaatst. Hierdoor moeten zij aan dezelfde 
eisen als de bouwblokken voldoen. De villagevels, die doorgaans vorm geven 
aan een bouwmassa <lat zich onderscheic.l van de andere bouwmassa's, moet zich 
aanpassen aan een totaalbeeld. Daarnaas t volgen de villa's in hun verkaveling het 
principe van het gesloten bouwblok, waardoor ook de bouwblokproblematiek 
van de hoek en de tegenstelling rand - centrum, of buitenkant - binnenkant 
onderdeel wordt van het villaontwerp. 
(Tabel Castex p. 138/ 140) 

1-~ 
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De structuur van het Plan van Berlage is slechts in 
hoofdlijnen overgenomen. In het Oosten van het plan 
vormt de huidige 'Berlagebrug', destijds de entree tot 
de stad, de entree van het plan via de Vrijheidslaan naar 
het Victorieplein met daar de kenmerkende Y-splitsing 
in de hoofdverkeersweg. Dit plein is naar bedoeling 
van Berlage gemarkeerd met 'de Wolkenkrabber' van 
architect J.F. Staal. In het Westen zijn een aantal van de 
'hoofdmomenten', die door Berlage gepland waren, 
niet uirgevoerd. Het geplande Minervastation en zijn 
monumentale stationsplein aan het Zuideinde van de 
Minervalaan zijn er nooit gekomen. Aan de Noordzijde is 
de geplanc.le acadcmie van de kunsten aan het Allebeplein 
niet gerealiseerd waardoor de Minervalaan niet de beoogde 
levendige winkelpromenade is gewordten. Uiteindelijk is 
op de plaats van de academic in 1962 het Hilton hotel 

verrezen en heeft het plein zelfs zo weinig betekenis <lat het geen naam heeft 
gekregen. Op het kruispunt van de Staclionweg met de ApoUolaan is in 1938 
de Rijksverzekeringsbank gebouwd. Hierdoor zijn de geplande villa's verplaatst 
naar de srrook aan de Z uidkant van de toren aan het Zuider Amstelkanaal. 
Door annexatie wordt in 1921 de gemeentegrens van Amsterdam weer een 
flink stuk naar het Zuiden gelegd, waarc.loor ook de structuur van Plan Zuid 
aangepast wordt om doorgaande verbindingen te creeren met het AJgemeen 
Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP) uit 1935 Q. Castex et al, 1990). 

De verschillende onclerbrekingen in de realisatie van het plan hebben invloed 
uitgeoefend op de architectuur. In de realisatie van het plan zijn twee fases 
te onderscheiden. Tijdens de eerste fase (1918-1924) wordt veel uitgevoerd 
conform de lijn van Berlage en speelt de Amsterdamse School architectuur een 
belangrijke rol. D eze periode stopt kort na het overlijden van Michel de I<Jerk 

).7 

Fig11J1r08 
Boven: het plan van 
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Onder: het 
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(K. Gaillard el al, 

1992). 
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die wordt gezien als de !eider van de Arnsterdamse School. In de tweede fase 
(1926-1939) wordt er meer seriematig gebouwd onder invloed van de terugslag 
na de crisis van 1929 Q. Castex et al., 1990). Architecten wordten slechts 
uitgenodigd voor het ontwerp van de gevel waarbij de aannemer vervolgens 
de plattegronden tekent. De architectuur wordt gedomineerd door de tweede 
generatie Amsterdamse Scholisten die voortkomen uit opleidingen die geleid 
word ten door de eerste generatie Amsterdamse School architecten. Het resultaat 
van de crisis en de opkomst van de tweede generatie is een meer rationele en 
eenvoudigere architectuur welke nog we! de kenmerken van de eerste generatie 
heeft maar dit niet meer uit in een overdaad aan organische vormen. 

Plan Zuic.l lijkt te beschikken over een totaalarchitectuur die samen met de 
monumentale opzet het plan tot een autonoom stadsdeel maakt. Een aantal 
ontwikkelingen zijn hierop van invloed geweest. 
De basis wordt gelegd door Berlage die in de beschrijving van zijn plan pleit voor 
een gemeenschappelijke architectuur. Hiervoor wordt de Schoonheidscomrnissie 
opgericht, ter bewaking van het straatbeeld. Ieder ontwerp moet eerst langs 
deze comrnissie om goedkeuring te verkrijgen. Deze commissie gaat later 
geheel over i.n de Comrnissie Zuid die puur gericht is op Amsterdam Zuid. Zij 
maken si.lhouettentekeningen van de straat- en pleinwand om op die manier 
kaders te stellen waar de architect zich aan moet houden. In de tekeningen 
staat vastgelegd hoe hoog de bebouwing mag wordten en waar de accenten 
moeten liggen. Wanneer het plan er beter van wordt mag van de silhouetten 
afgeweken wordten. De ontwerpen van de villa's moeten ook eerst langs deze 
comrnissie. Een voorbeeld hiervan is het ontwerp van Eduard Cuypers voor een 
groot Heerenhuis in het Dijsse!hofplantsoen, onderdeel van de architectonische 
analyse verderop in de scriptie, dat een aantal keer is aangepast om aan het 
straatbee!d te voldoen (K. Gaillard et al., 1992). 

In het boek "Amsterdamse School 1910-1930" beschrijft Wim de Wit de invloed 
van de macht van de Amsterdamse School in Amsterdam Zuid. De I eden van de 
Schoonheidscommissie zouden allen aanhangers van de Amsterdamse School 
zijn, en eenmaal begonnen in de Amsterdamse Schoolstijl moet men blijven 
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werken in deze stijl. Hierdoor zou alleen de Amsterdamse School een kans 

hebben gek.regen zijn werk te realiseren in Plan Zuid, aldus Wim de Wit. 

Daarin is niet de polemiek in architectuuropvattingen tussen Amsterdam 
en Rotterdam meegenomen, zoals ].J.P. Oud deze weet te beschrijven in zijn 
betoog genaamd "Nieuwe bouwkunst in Holland en Europa". Hierin wordt de 
controverse van de schilderachtige Berlagiaanse architectuur (in Amsterdam) 
en de nieuwe zakelijke architectuur (in Rotterdam) beschreven als reactie op 
een uitspraak van Berlage in een vraaggesprek in "Vooruit". "Ik zie de nieuwe 
zakelijl<.heid niet als begin, maar juist als het einde. Zij symboliseert het einde 
van de burgerlijke maatschappij; door de weglating van alle gevoelselementen 
en het aanvaarden van uitsluitend technische overwegingen", aldus Berlage Q. 
Oud, 1935, p. 5). Berlage is van mening dat men het met techniek alleen niet 
klaarspeelt. "De kunst begint eerst, waar de techniek ophoudt", aldus Berlage Q. 
Oud, 1935, p.6). Als reactie hierop pleit Oud voor een zakelijke architectuur die 

de mensen blijheid brengt, en dat doet in de vorm van licht, lucht, zon, kJeur, 
etc. De Nieuwe Zakelijkheid heeft als uitgangspunt "dat de hoogere waarden 
als vanzelf ontstaan als de problemen zuiver gesteld, en, op zichzelf en in hun 
bestanddelen, overeenkomstig den eigen aard opgelost en behandeld worden" 
Q. Oud, 1935, p. 16). Dit resulteert in architectuur die zakelijk is en dit uitdrukt 
in het klare van glas, het glimmende van het oppervlak en het glanzende van de 
verf. Dit wordt gedaan door toepassing van materialen als staal, beton en glas, 
zoals terug te zien is in de Van Nellefabriek, een gebouw waar Rotterdam nog 
steeds trots op is. 

De polerniek tussen Amsterdam en Rotterdam draagt mede bij aan de macht 

van de Amsterdamse school. Berlage pleit in zijn plan voor een karakteristieke 
Amsterdamse schilderachtige architectuur en daar sluit de Amsterdamse School 
architectuur perfect op aan in tegenstelling tot de (Rotterdamse) nieuwe zakelijke 
architectuur van Oud. De architectuurstroming de Stijl was om dezelfde reden 
minder geschikt voor Amsterdam Zuid. D aarnaast toont de verschijning van 
het maandblad 'D e Stiil', als spreekbuis van drie schilders, twee architecten, een 
beeldhouwer en een schrijver in Nederland, aan dat de strorning slechts een 
geringe omvang heeft (E. Bergvelt et al., 1975). 

Berlage is als rationeel architect geen bewonderaar van de Art Deco stijl van 
de Amsterdamse School, maar als stedebouwkundig ontwerper had hij alle 
respect voor deze richting in de bouwkunst (K. Gaillard et al., 1992). Onder 
invloed van de Amsterdamse School is de materialisering van de typische 'Plan 

Zuid architectuur' terug te brengen naar een aantal traditionele Hollandse 
bouwmaterialen: de baksteen, de dakpan die ook op verticale vlakken wordt 
toegepast en het witgeschilderde hour van de kozijnen en betimmerde dakgoten. 
Deze kenmerken moeten behouden blijven en zijn ook vastgelegd in de huidige 
welstandsnota. Onder invloed van de crisis en de toenemende populariteit van 
het Nieuwe Bouwen neemt de Amsterdamse Schoolstijl meer praktische en 
beschaafde vormen aan. De invloed van het Nieuwe Bouwen is onder andere 
terug te zien in de architectuur van de Wolkenk.rabber van architect J.F. Staal, de 
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Fig1111r 10 
Amsterdamse 
Schoolvoorbeelden 
in Park Meerwijk 
(Bergen, Noord
Holland) 
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Rijksverzekeringsbank van architect D. Roosenberg, de Atelierwoningen aan de 
Zomerdijkstraat van de architecten P. Zanstra,J.H.L. Giesen en K.L. Sijmons en 
de villa's langs de Boercnwetering in het plan rondom her Vossius Gymnasium. 
Het Plan Zuid wordt door velen gezien als het plan waar de Amsterdamse School 
zich heeft kunnen uitleven. Hiervoor is een beschrijving van de ontwikkelingen 
die hebben plaatsgevonden binnen deze stroming, in de jaren van realisatie van 
het plan, van belang. Deze ontwikkelingen zijn grotendeels gekoppeld aan de 
ontwikkelingen in de realisatie van Plan Zuid. Daarom zijn er in de Amsterdamse 
School architectuur dezelfde twee fasen te onderscheiden als in het plan. 

De eerste fase begint bij het ontstaan van de Amsterdamse School, gevormd door 
architecten die werkzaam waren bij het bureau van architect Eduard Cuypers. De 
architecten De Klerk, Van der Mey en Kramer wordten gezien aJs de pioniers 
van de expression.istische stroming. Zij hebben gezamenlijk de proJecten aan 
het Spaandammerplantsoen (1915-1918) ontworpen die de start van de eerste 
fase Amsrerdamse School architectuur vormen. Het Spaarndammerplantsoen 
is beroemd om zijn plastische architectuur en de bijzondere toepassing van 
baksteen. De Klerk, Van der Mey en Kramer wordten samen met arch.itecten 
als Staal, Blaauw, K.rophoUer en La Croix gezien als de eers te generatie 
Amsterdamse Scholisren. Deze laatste groep heeft kans gezien hun ideeen 
volledig de vrije loop kunnen laten in Park Meerwijk (Bergen, Noord-Hoiland). 
De vrijheid die de architecten van de opdrachtgever, Amsterdams tegelhandelaar 
Heystee, kregen hebben zij volkomen benut. "Hier zijn de beste voorbeelden 
van de expressionistische Amsterdamse School-stijl 
te vinden'', volgens Frans van Burkom (E. Bergvelt 
et al., 1975, p.59). De eerste fase architecten passen 
de door hen zogenoemde 'Vormwil' toe, her bewust 
zoeken naar een bepaalde decoratieve vorm die 
bepalend is voor de plattegrond, de constructie 
en her materiaal. Kenmerken van de typische 
expressionistische Amsrerdamse Schoolstijl zijn: 1) 
plasticiteit, vaak verkregen door driedimensionale 
decoraties die niet functioneel zijn zoals in toepassing 
van torens, 2) hoekoplossingen krijgen vaak extra 
nadruk door middel van beeldhouwwerk of andere 
versieringen, 3) de parabool- en trapeziumvormen 
in details van raam- en deuropen.ingen en soms zelfs 
hele gevelvlakken, en tot slot 4) de kneed bare man.ier 
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waarin baksteen, een traditioneel Nederlands bouwmateriaal, wordt toegepast. 
De eerste fase in de Amsterdamse School duurt tot 1925, kort na de dood van 
pionier Michel de !<Jerk op 24 november 1923 (E. Bergvelt et al., 1975). 

De tweede fase binnen de strorning duurt van 1926 tot 1939, het moment 
waarop Plan Zuid nagenoeg voltooid is. Deze fase wordt gekenmerkt door een 
versobering van de bouwstijl als gevolg van het intrekkcn van subsidies voor 
woningbouwverenigingen, premies voor particulieren en de daaropvolgende 
crisis van 1929. Hierdoor ligt begin jaren dertig de bouw van Plan Zuid bijna 
voUedig stil. Het doe! van particuliere bouwers om een zo groat mogelijke 
winst te behalen met een zo goedkoop mogelijke bouw heeft gevolgen voor 
de Amsterdamse School. Zij kunnen hierdoor niet meer de expressionistische 
vormentaal toepassen die zo kenmerkend is voor de eerste fase. Regelmatig 
wordten de architecten na de crisis slechts gevraagd een gevelontwerp te 
maken en tekent de aannemer de plattegrond. Door de impact van de crisis 
komt de Nieuwe Zakelijkheid op. Hierdoor vindt er ook bij architecten van de 
eerste fase van de Amsterdamse School een overgang plaats naar deze nieuwe 
strorning. Voorbeelden hiervan zijn architecten Staal en Wijdeveld die rand 1925 
al overgaan op een Nieuwe Zakelijke stijl. Architecten K.rophoUer en Greiner 
volgen rand 1930. De bouw van Plan Zuid komt gratendeels pas op gang in 
deze tweede fase van de Amsterdamse school, in de jaren na 1925 (E. Bergvelt 
et al., 1975). 

In de viUa-architectuur van Plan Zuid is de ontwikkeling van de Amsterdamse 
Schoolstijl in twee fasen duidelijk terug te zien. De pure plastische 
expressionistische Amsterdamse School architectuur van Park Meerwijk, die 
het resultaat is van de vrije ontwikkeling van ideeen, is niet terug te vinden in 
Amsterdam Zuid. Wei tonen een aantal villa's uit de eerste fase (tot 1925) langs de 
Apollolaan herkenbare decoratieve elementen als beeldhouwwerk, parabool- en 
trapeziumvorrnige raam- en deurkozijnen en plastische toepassing van baksteen. 
De vi!Ja's langs het Z uider Amstelkanaal zijn kenmerkend voor de architectuur 
van de tweede fase, die duidelijk soberder en zakelijker is. 

Fig1111rll 
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3. 9 conGus1t 
In deze beschrijving van de positie van de villa in de onrwikkeling van 
Amsterdam is op verschiJJende vlakken een evolucie waar te nemen. Om deze 
evolutie te beschrijven zal hier gebruik gemaakt worden van de begrippen uit het 
vooronderzoek van Atelier Naast. De beschrijving van deze begrippen is terug 
te vinden aan het begin van het theoretisch kader. 

Op stedenbouwkundige schaal treedt een aantal transformaties op in de stedelijke 
structuur wanneer men eind negentiende eeuw besluit tot uitbreiding van de stad. 

Het plan van Van Niftrik laat een modificatie van de besta.ande structuur zien. Van 
Niftrik sluit met zijn plan aan op de concentrische structuur van de binnenstad 
en ma.akt hierbij een scheiding van buurten en wijken naar het verschil in sociale 
klassen. Nadat dit plan is afgekeurd komt het alom bekritiseerde Plan Kalff tot 
stand. Hierin kiest ingenieur Kalff voor een mutatie van het stratenpatroon naar 
een rationeel patroon vo!gens een polderverkaveling. De sloten uit de polder 
worden gedempt waardoor een structuur van smalle straten en lange smalle 
bouwblokken ontsta.at. Ook het traditionele Amsterdamse bouwblok ondergaat 
hierdoor een mutatie. Het traditionele diepe samengestelde bouwblok maakt 
plaats voor een smalle ondiepe variant. Het Plan Lambrechtsen-van Ritthem 
borduurt in grote lijnen voort op de sttuctuur van Plan Kai ff en wordt om die 
reden niet a.angenomen in de gemeenteraad. 

Vervo.lgens ontwerpt Berlage als reactie op de alom bekritiseerde negentiende
eeuwse stadsuitbreidingen een nieuwe autonome stadsuitbreiding. Berlage pleit 
hierin voor een monumentale opzet die niet voonborduurt op de bestaande 
structuren. Berlage vind de Prinsengracht al Jang genoeg en ziet daarom geen 
heil in een uitbreiding van de grachtengordel. Plan Kai ff daarentegen noemt hij 
'het plan van de lelijkheid', dit vergt h.iermee geen verdere uitleg over waarom 
Berlage niet een combinatie met de polderverkaveling van Kalff zoekt. Berlage 

muteert met zijn monumentale opzet opnieuw de stedelijke structuur. In deze 
stedeli1ke structuur keert het traditionele gesloten Amsterdamse bouwblok 
terug. Wei treedt hierbij een mutacie op in de invuUing van het bouwblok. In 
tegenstelling tot de bouwblokken in de binnenstad wordt ieder blok onrworpen in 
een gemeenschappelijke architectuur. Daarnaast geven de bouwblokken in Plan 
Zuid vorm aan de behoefte a.an massawoningbouw ten gunste van de arbeider 
met als resultaat de speculatiebouw. Hierdoor verandert ook de doelgroep, de 
bewoners van het ttadicionele bouwblok. 

Rondom het Vondelpark verschijnen de eerste villa's in Amsterdam. Een vilJa 
wordt van oorsprong gebouwd te midden van de natuur om zo het contrast 
met het drukke !even van de stad aan te gaan. De stadsvilla die in Amsterdam 

verschijnt, vormt een mutatie op dit type. Deze wordt namelijk opgenomen in 
de stedelijke structuur waardoor het moet in.Jeveren op zijn relatie met de natuur. 
Het stadspark, in Amsterdam het Vondelpark, client als vervanging van deze 

natuur. 
De verschuiving van de prominente positie van de villa in 1904, in het eerste 
plan voor Amsterdam Zuid 1904, naar een meer ondergeschikte posicie in 
de uitbreiding van 1914 heeft, een transformatie van het villaontwerp als 
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gevolg. De stadsvilla van het vondelpark muteert hier naar een luxe stedelijke 
vrijstaande woning die nauwelijks relatie kent met de natuur. Doordat de villa 
hier letterliik opgenomen wordt in een bouwblokverkaveling, maakt de natuur 
plaats voor de verstedelijking van de villa. Het contrast tussen de natuur en de 
stad verdwijnt en het transformeert h.ier naar een ruime luxe woning in een 
hoogstedelijke omgeving. Deze lijn van mutatie wordt vervolgens doorgezet in 
het ontwerp van de dubbelvilla. Dit type bestaat uit een schakeling van twee 
villa's tot een gebouw. De gemeenschappeliike arch.itectuur die vervolgens in 
beide woningen van de dubbelviUa toegepast wordt, doet de individualiteit 
van de villa verdwiJnen. Slechts een symmetrisch verband in de gevel en de 
toepassing van twee hoofdentrees laat zien dat het hier om twee woningen gaat. 
Daarnaast zoekt men in de traditionele villabouw naar een unieke expressie van 
de bewoner. De gemeenschappelijke 'Plan Zuid architectuur' ter versterking 
van het straatbeeld doet afbreuk aan deze unieke expressie. In het geval van de 
dubbelviUa verdwijnt de uniciteit totaal doo r het ontwerp van twee woningen in 
een gemeenschappelijke vorm. Daardoor uiten twee luxe woningen zich samen 
als een object. Door de schakeling van de villa's treed er ook een mutat:ie op in 
de plattegrond. De hal is niet meer per definit:ie het rniddelpunt van de woning 
en de entree verhuist in somrnige gevallen naar de zijgevel. Dit aJJes doordat de 
woningscheidende wand zijn intrede doet in het villaontwerp. 
De relatie tussen de villa en de natuur verdwijnt door de verstedelijking van het 
type. In deze ontwikkeling is het moment aan te duiden waarop het beeld van 
het authentieke Romeinse villatype, omringd door natuur, plaats maakt voor het 
verstedelijkte type als ruime, luxe woning in de stad . Als beeld van de twintigste
eeuwse villa wordt steeds vaker een luxe vrijstaande woning geschetst, zonder dat 
h.ierbij enige relatie met de natuur aanwezig hoeft te zijn. 
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4 Dt TIPOlOCilSCttt OnTWIKKUlnG Vftn Dt Vlllft 

Om her type dubbelvilla te kunnen beschrijven zal eerst uiteengezet moeten 
worden waar de oorsprong van het villa type ligt. Dir zal gebeuren aan de 
hand van de beschrijving van de ideologie die verbonden is aan de verschijning 
van de villa. Wanneer de ideologie beschreven is kunnen de verschillende 
verschijningsvormen van de villa uiteengezet worden. Dit aUes zal vervolgens als 
input dienen voor de beschrijving van her type Stadsvilla dat eind negentiende 
eeuw in Nederland verschijnt. Hiermee kan uiteindelijk de relatie tussen stadsvilla 
en dubbelvilla verklaard worden. 

In deze uiteenzetting vindt een grote sprong in de tijd plaats van de Renaissance, 
in de vijftiende en zestiende eeuw, naar de stadsvilla van eind negentiende 
eeuw. Hierdoor worden onder andere de villa's van de familie Medici, de villa's 
van Palladio en de perceptie van de Paladiaanse architectuur op de Hollandse 
buitenplaatsen overgeslagen. Dit omdat de villa's van de Medici en de villa's 
van Palladio weinig veranderen ten opzichte van het basistype villa. Pas in de 
Nederlandse perceptie van de villa als stadsvilJa is een nieuwe onrwikkeling in het 
villatype te zien die in relatie staat tot die van de dubbelvilla. 

4.1 DE rrDOlO<JIE Vftn DE Vlllft 

De villa vindt zijn oorsprong in de tijd van het Romeinse Rijk, in de eerste eeuw 
(na Christus). Uniek aan het type van de villa is dat deze sinds zijn verschijning 
als Romeinse villa onveranderd is gebleven. De oorzaak hiervan is de grondslag 
van de villa, de 'pleasure factor'. Deze factor betreft een ideologie die moeilijk 
definieerbaar is. Wanneer men pleasure vertaalt vindt men begrippen als 
plezier, genoegen, vermaak en welbehagen. Dit zijn alien gevoelsbegrippen die 
moeilijk definieerbaar zijn en door iedereen anders ervaren worden. Hiermee 
staat het villatype in contrast met dat van de boerderij, die voorziet in een meer 
materialistische en technische eis Q. Ackerman, 1990). 

De villa functioneert als sate.lliet van de stad. De basis van de villa-ideologie wordt 
gelegd in het contrast tussen de natuur en de stad. De overmaat in deugden van 
de een worden gepresenteerd als tegenhanger van de nadelen van de ander. De 
villa creeert op het platteland een platform waar men, in een informele sfeer, kon 
ontspannen en de tijd kan doorbrengen met vrienden of studeren. De negatieve 
kanten van het plattelandsbestaan worden tot een minimum gebracht door de 
voorzieningen van de villa. Het bouwwerk stelde de eigenaar in staat om zich te 
omringen met de mensen die hij zelf verlangde. Het is die allesomvattende grip 
op het verloop van de omstandigheden die van de villa een beschermend orgaan 
maakt voor de eigenaar. De geschiedenis van de villa laat zien dat de bJoei van 
de villabouw synchroon loopt met de economische bloei van de stad. Bij een 
recessie in de stad is te zien dat ook het aantal villa's buiten de stad afneemt. De 
villabouw is tot aan de negentiende eeuw alleen besteed aan rijke mensen die 
machtig of van hoog aanzien zijn Q. Ackerman, 1990). 
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Tegenover de onveranderlijke typologie van de villa staat de aan verandering 
onderhevige expressie van het type in een vorm die een weerspiegelingis van 
de heersende architectuurstromingen. De uiterlijke vorm van de villa client als 
middel van machtsvertoning en rijkdom. De oorzaak van de steeds veranderende 
vorm van de villa ligt in het gebrek aan een duidelijke definitie van het begrip 
'pleasure'. De 'pleasure' wordt gezocht in het conrast tussen het platteland en 
de stad. Hierin is de interactie met de natuur van groat belang. Er zijn twee 
vormtypen van de villa te onderscheiden: de compacte kubus en het 'open
extended' -type. D e compacte kubus steekt als een onnatuurlijk blok uit zijn 
directe omgeving op. Hierbij is het zicht vanuit de villa belangrijk voor het 
contrast tussen land en stad en de beantwoording van de pleasure- factor. Een 
voorbeeld hiervan is de Villa Rotonda van Palladio, een villa op een heuveltop 
in de nabijheid van Vicenza, ltalie. Het tweede open-extended-type gaat op in 
de natuur door zijn onregelmatige plattegrond en profiel. Dit type word vaak 
gebouwd met materialen uit de directe natuurli jke omgeving. Hiervan zijn Falling 
Water en de Taliesin van Frank Lloyd Wright goede voorbeelden. CT· Ackerman, 
1990) 

Fig1111r 12 
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Vlllmmn 4 . 2 

De oorsprong van de villa stamt uit de eerste eeuw van de jaartelling. De 
typologie van de Romeinse villa blijft Jang onveranderd. De verschillende typen 
die destijds ontstaan zijn kunnen daarom beschouwd warden als de basis typen 
in de villatypologie. Er zi jn vijf typen villa's te onderscheiden: de villa urbana, 
villa rustica, villa suburbana, villa fructuaria en de villa marittima. Het volgende 
stuk met de beschrijving van de vi!latypen is beschreven aan de hand van het 
boek 'The Villa: Form and Ideology of Country Houses' van James S. Ackerman 
uit 1990. 

D e villa t1rbana diend als woonhuis voor de rijke stedeling en is voorzien van alle 
luxe. Dit type komt overeen met wat we nu onder een luxe vrijstaande woning 
verstaan. De villa urbana heeft gescheiden zomer- en wioterverblijven, baden en 
promenades. Ondanks dat ze vaak midden in het landschap staat heeft de villa 
een rechthoek.ige schil. Langs een al clan niet centrale as zijn de publieke ruimten 
geschakeld. De orien tatie van het gebouw volgt niet direct uit het bes te uitzicht 
rnaar volgens een landmeetkundig sys teern. 
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De villa rustica is een luxe herenboerderij met daaromheen land. Het bestaat uit een 
woning met voorraadschuren, een slaapzaal voor de voorman (meesterknecht) 
en de slaven en stallen en hokken voor het vee. In sommige gevallen beschikt 
de villa rustica over een gevangenis waarin de geketende slaven ondergebracht 
worden. D e kern van de villa rustica wordt gevormd door een grote keuken. H et 
kwam regelmatig voor <lat de villa urbana en de villa rustica fuseerden. 

De ontwikkeling van de villa s11bt1rba11avindt voornamelijk plaats in de Renaissance. 
De vilJa gaat een sterke rel a tie aan met de stad en vormt een verblijf in de periferie 
van de stad. In de ontwikkeling van de villa urbana tot de villa suburbana is een 
verstedelijking van het type aan te duiden. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in 
de plattegrond. Deze lijkt op die van de huizen in de stad waarin de voorzijde is 
gelegen aan de straat en de achterzijde grenzend aan de omringende bebouwing. 
De villa suburbana is compacter dan de villa urbana en wordt gebouwd op 
rechthoekige kavels. De entree is gelegen aan een as waaraan de publieke ruimten 
zijn gekoppeld: entree (atrium), soms een ves tibule (ves tibulum) voor het atrium, 
een open binnenplaats (peristylum) omring door een zuilengaleriJ en op het 
uiteinde een exedra of eetzaal (triclinium). Somrnige van de grotere huizen 
hadden een grote tuin aan de achterzijde omlijst door muren. 

De hiervoor genoemde typen kunnen gezien worden als de drie belangrijkste 
typen. De villa frnctuaria en de villa marrit1ima vormen typen die een modificatie 
zijn van deze drie typen. De villa fructuaria wordt gebruikt voor de productie en 
opslag van v.<ijn, olie en graan. Deze functies bleken later ook vaak opgenomen 
te zijn in de villa rustica. En de villa marittima heeft zijn naam te danken aan zijn 
verschijning langs de kust en ziJn uitgestrekte zicht over de zee. 

4.3 STfiDSVILlft vrnsus DU~WVlllft 

Van de drie basistypen die zijn ontstaan ten tijde van het Romeinse Rijk en de 
Renaissance maken we nu een Rinke sprong naar de Hollandse perceptie van de 
villa. Hierbij worden de Holiandse buitenplaatsen en de perceptie van Scamozzi 
en Pa!Jadio overgeslagen. Waar het hier om gaat is de villa in de stad, oftewel de 
stadsvilla. De ontwikkeling van het type stadsvilla uit een van de basis typen zal 
worden beschreven Daarna is het mogelijk om de verdere ontwikkeling van het 

type Stadsvilla naar het type Dubbelvilia te verklaren. 

In Nederland verwijst de term 'villa' naar de luxueuze vrijstaande woonhuizen 

die vaak net bui ten de stad of in groene villawijken binnen de stadsgrenzen 
zijn gebouwd. Aan het eind van de negentiende eeuw wordt het voor steeds 

meer stedelingen mogelijk om een luxe woning in het groen te bouwen. D e luxe 
huizen in de viliawijken van de stad worden aangeduid met de term 'stadsvilla'. 
De stadsvil.la is als type verwant aan de villa urbana. De stadsvilJa is ondanks 
zijn positie binnen de stadsgrenzen minder verwant aan de villa suburbana, 
omdat deze veel gelijkenissen vertoont met de woningen in de stad. Er vindt een 
modificatie plaats van het type villa urbana die als het ware in de 'kunstmatige' 
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naruur!iJke omgeving van het stadspark geplaatst wordt. Vooral in Den Haag 
maar ook in het Willemspark in Amsterdam zijn veel stadsviJla's gebouwd. Een 
goed voorbeeld van een stadsviJla is Berlage's Villa Henny in Den Haag. 

In Nederland verandert het type van de villa onder invloed van de verstedeliiking. 
De stadsvi!Ja neemt in de stadsonrwikkeling de plaats in van een luxe vri js taande 
woning aan een park of in een villapark binnen de stadsgrenzen. De gebieden 
waar de stadsviJ]a's staan hebben een eigen parkstrucruur die de natuurfacruur in 
de villa-ideologie beanrwoorden. Deze verstedelijking is van nog grotere invloed 
in het Plan Zuid van Berlage. Hier is te zien dat de verkavelingstructuur waarop 
de villa's gebouwd worden ten dienste staat van de gesloten bouwblokstructuur 
die als basis client voor het plan. Het plan laat nauwelijks ruimte over voor 
het groen dat als uitgangspunt client in de oorsprong van het villatype. De 
verkaveling volgens het gesloten bouwblok gaat uit van een bebouwing van 
de rand die een scheiding vormt tussen straat en prive. De ondiepe kavels van 
de bouwblokstrucruur en de vorming van een rand met gebouwen hebben tot 
resultaat <lat niet alleen de relatie met de natuur afneemt of zelfs verdwijnt, maar 
<lat er zelfs nauwelijks ruimte overblijft voor de tuin. De verschijning van de villa 
als randgebouw in een bouwblokverkaveling, toont een mutatie van de villa tot 
dubbelvilla. D e kleine kavel, die voortkomt uit de bouwblokverkaveling, wordt 
effectiever benut en de langwerpige geschakelde villa draagt bij in de vorming 
van een rand. 

Een dubbelvilla is onrworpen door een architect. De twee afzonderlijke 
woningen versterken eJkaar in een architectonische expressie. In de ontwikkeling 
van de stadsvilla naar de dubbelviJla doet een nieuw element zijn intrede, de 
woningscheidende wand. De verschijning van de dubbelvilla is eenvoudig op 
te delen in rwee typen, de symmetrische en de asymmetrische dubbelviJJa. De 
symmetrische dubbelvilla is een koppeling van twee identieke woningen die over 
de woningscheidende wand gespiegeld zijn. In het geval van de asymmetrische 
dubbeJvilla zijn de woning niet gelijkvormig en kan dit betekenen <lat er zel fs een 
verschiJ in grootte van de woning is. 

Fig1111r 13 
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4.4 COllClUSlf 

In de ontwikkeling van de stadsvilla tot dubbelvilla van Plan Zuid vindt een 
herinterpretatie van het type villa plaats. Tot aan het einde van de negentiende 
eeuw is de villa nog een luxe vrijstaande woning die gelegen is in een parkachtige 
omgeving. De relatie met de natuur is hier nog aanwezig. Deze zorgt voor 
het noodzakelijke contrast tussen het land en de stad. Dit contrast client van 
oorsprong als basis voor de villa. 
In Berlages plan voor Amsterdam Zuid raakt de positie van de viJJa ondergeschikt 
aan de positie van de arbeiderswoning. Door plaatsing van de villa in de 
verkaveling van het gesloten bouwblok is er geen ruimte meer voor het groen 
rondom de villa. Hier vindt de herinterpretatie plaats. De relatie met de natuur 
verdwijnt, zelfs de omvang van de kavel neemt af, en daarmee de omvang van 
de tuin. In Plan Zuid gaat deze verstedelijking zelfs een stap verder door villa's 
te schakelen. Het type dat gekenmerkt wordt door zijn uniciteit en relatie met 
de natuur muteert in Amsterdam naar een luxe woning die opgenomen is in een 
hoogstedelijke structuur van bouwblokken en die zelfs wordt geschakeld. Deze 
ontwikkeling verklaart waarom de villa in Nederland niet !anger meer gezien 
wordt als luxe vrijstaande woning in de periferie van de stad omringd door 
natuur. De Hollandse villa is niet ]anger meer alleen bes teed aan de ri1ken en kan 
omschreven worden als een luxe vrijstaande woning waarin het contrast tussen 
land en stad minder goed leesbaar is. Het groene aspect verdwijnt en de 'pleasure 
factor' van het wonen in de natuur maakt langzaam plaats voor de behoefte aan 
een ruime woning in een stedeliJke omgeving. 
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5 wooncUUUUR Ct Vlllft OnTWERD 

"Wonen is plaatsen en opnieuw plaatsen en herinneren waar iets is. Wonen is 
organiseren ter gebruik, en gebruik ter organisatie en behoud". Oacob Voorthuis, 
2007) In deze quote weet Jacob Voorthuis naar mijn mening de essentie van 
de wooncultuur te benoemen. Hierin zijn begrippen als gebruik en organisatie 
onderhevig aan ontwikkelingen in de wooncultuur. Dit verkJaart waarom een 
woning anno 1900 anders werd georganiseerd en gebruikt clan een woning van 
begin 21 e eeuw. 

Het volgende stuk over woninginrichting en wooncultuur geschreven met 
behulp van het boek Levm op Stand 1890-1940 van Ileen Montijn. Hiervan is 
de informatie gecombineerd met de beschrijving van de villa in het stuk Onze 
Villa door van C.B. Posthumus Meyjes in 'de Opmerker' van zaterdag 5 maart 
1887. Het combineren van deze bronnen maakt het mogelijk om een beeld te 
scheppen van de organisatie en het gebruik van de villa in de periode van 1887 
tot 1940. 

5.1 Df RUl/'\ltlllM ORCiftnlSftllt vnn Df Vlllft 

De indeling van de viUaplattegrond is een weerspiegeling van het gebruik van 
de villa. Dit gebruik is het gevolg van een routine welke voortkomt uit de 
wooncultuur van de villabewoner. De ruimtes in de plattegrond zijn gerangschikt 
naar sociale hierarchie. De private ruimtes van de woning bevinden zich in de 
schakeling het vers te van de hoofdentree. 

De sociale verhoudingen in de schakeling van de verschillende verdiepingen zijn 
onderandere af te lezen in het ontwerp van de trap. De trap van de begane grond 
naar de eerste verdieping markeert de overgang van openbaar naar prive. Deze 
trap wordt gezien als sieraad van de woning. De woon- en ontvangstvertrekken 
bevinden zich op de begane grand en de slaapvertrekken en de badkamer op de 
verdieping. De trap naar de zolder, vaak sober uitgevoerd, markeert de overgang 
van de bewoners verdiepingen; begane grand, eerste en soms tweede verdieping, 
naar de dienstverdieping. Hier hebben de dienstbodes hun opslag-, werk- en 
verblijfsruimtes. Hetzelfde geldt voor de trap naar de keJder. Deze ondergrondse 
verdieping wordt vrijwel aUeen gebruikt door de dienstbodes. Aparte 
diensttrappen zijn zeldzaam. Er is in de sequentie van de woningplattegronden 
altijd een duidelijke scheiding van dienst-, ontvangst- en private verdiepingen 
aanwezig. 

De sociale verhouding tussen bewoner en bezoeker bepaalt hoever de woning 
mocht warden betreden. Men komt binnen via de hoofdentree die aansluit op 
een tochtsluis, welke in de meeste gevallen in Plan Zuid functioneert als vestibule. 
Deze sluit verolgens aan op de centrale ha! waaraan het trappenhuis is gelegen. 
Grote woonhuizen hebben naast de voordeur een spreekkamer voor bezoekers 
waarmee ze niet sociaal verkeren. In een doktershuis is dit de wachtkamer voor 
particuliere patienten, de fondspatienten wachten in de vestibule. Nabij de 
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hoofdentree zijn de heerenkamer en de salon geJegen, en in sommige gevallen 
ook de ontvangstkamer die geschakeld is aan de salon. De salon of woonkamer 
is weer geJegen naast de eetkamer en kan in sommige gevallen eenzeJfde ruimte 
worden door het openen van de schuifdeuren die de ruimten scheiden. De 
keuken is op de begane grond gevestigd naast de eetkamer. Soms is de keuken 
gelegen in de kelder, en clan is deze met de eetkamer verbonden door een k.leine 
lift. Is er een afzonderlijke eetkamer, clan bevindt zich tussen de keuken en de 
eetkamer nog een dienkamer, waar alles wordt klaargezet voor de maalti1den. 
Verder is er in grote huizen een booien- of meidenkamer die client als zitkamer 
voor het personeel. De meest bewoonde vertrekken waren georienteerd op 
Oost, Zuidoost of Zuid. Tijdelijke verblijfsruimten of ondergeschikte ruimten 
bevonden zich op West, Noordwest of Noord. 

Rond 1900 wordt geschreven over de juiste ligging van een luxe woning. Het 
is bijvoorbeeld beter om aan de Westkant clan aan de Oostkant van de stad te 
wonen in verband met dampen en nadelige gassen van de industrie. Daarnaast 
liggen villaparken op hoger gelegen zandgronden, omdat dit beter is voor de 
gezondheid. De rijken in de stad kiezen voor het bovenhuis in verband met het 
vocht en vuil aan de straat. 

Sff[Q 5. 2 

De sfeer wordt in belangrijke mate bepaald door de verlichting en de mate van 
versiering van de ruimte. De lichtopeningen van de ruimten zijn zo verdeeld 
dat er nergens een diepe schaduw ontstaat. Een ruimte heeft een lichtpartij, 
maar ook schaduwhoekjes voor de bewoner om zich in terug te trekken. In de 
eetkamer is all es gerich t op de eettafel. Deze kamer is rustig en het lie ht hangt 
midden boven de tafel zodat alleen de aangezichten van diegene rond de tafel 
worden verlicht. De woonkamer is een gezellige huiselijke kamer tussen de salon 
en de eetkamer. In tegcnstelling tot de salon heeft deze een kachel in plaats van 
een open haard. In de woonkamer speelt alles zich af rond een grote tafel. De 
salon, de meest versierde ruimte van de woning, beschikte over verschillende 
zithoekjes die alien apart verlicht worden, een groot schilderij en een open haard. 
Wanneer de salon n.iet gebruikt wordt zijn de meubels afgedekt met doeken. De 
heerenkamer is een plaats waar de geest verzamelt, waarbij de heer des huizes 
niet afgeleid diende te worden. Het boudoir of dameskamer is een knusse kamer 
voorzien van een groot raam met een balkon of erker en wordt gekenmerkt door 
zijn vrolijke en fleurige inrichting door de vrouw des huizes. De slaapkamers 
hebben een vanzelfsprekende rustige en warme uitstraling. 
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Na 1890 wordt pas de noodzakelijke waterleiding voor spoel-wc's aangelegd, tot 
die tijd worden hiervoor emmers water door de dienst naar de toiletten gedragen. 
Vanaf 1920 doet de elektriciteit zijn intrede in de privesfeer waardoor de 
petroleumlamp en de kaars vervangen worden door elektrische verlichting. Ook 
komen dan de stofzuiger, elektrisch strijkijzer en waterkoker op de markt. Voor 
verwarming wordt gas gebruikt in plaats van de dure elektriciteit. In de jaren 
twintig wordt de centrale verwarming standaard in de villa's opgenomen. Tot 
die tijd worden ruimten verwarmd met kolenkachels. In een artikel geschreven 
door een medicus staat dat de temperatuur in de woonkamer of klaslokaal 
slechts 17 tot 19 graden diende te zijn en in de slaapkamer 16 graden en volgens 
andere bronnen zelfs 12 tot 14 graden. Kinder- en badkamers mochten we] tot 
21 graden of 22 graden worden gestookt. Tot de tweede wereldoorlog maakt 
men bij de wastafels hoofdzakelijk gebruik van lampetkannen door gebrek aan 
stromend water. 

s .4 tmn OP srnnD 

In de periode 1890-1940 wordt slechts over twee sociale klassen gesproken, 
'hoog' en 'laag'. Het is in deze periode alleen aan de hoge klasse weggelegd om 
een luxe villa in het bezit te hebben. De hoge klasse bestaat uit enerzijds de 
mensen van stand, met hun ongeschreven sociale gedragsregels, en anderzijds 
uit de riike industrielen, door de mensen van stand ook we! aangeduid met het 
woord 'parvenu'. De mensen van stand gaan alleen om met mensen van hun 
eigen klasse en zijn enorm zuinig. De nieuwe rijken, zoals de ri1ke industrie!en 
ook worden genoemd, zijn vaak succesvol door de opkomst van de industrie 
en laten graag zien dat ze geld hebben. In tegenstelling tot de rijken van stand 
smijten de rijke industrielen zichtbaar met geld. 

De mensen van stand kenmerken zich door zuinigheid, opruimzucht en 
anonimiteit. De voorraadkamers zijn voorzien van een slot waarvoor de 
dienstbode de sleutel moet vragen aan de vrouw des huizes. De voorraden 
worden nauwlettend in de gaten gehouden, zodat er niets stiekem verdwijnt. Het 
huis moet ten alien tijde netjes zijn en minimaal een keer per jaar vindt er een 
grote schoonmaak plaats. Daarnaast worden alle gevelopeningen afgehangen met 
gordijnen. Hiervan hangen de duurste en mooiste gordijnen aan de straatzijde. 

Iedereen in een stad of dorp weet waar de mensen van de hoge klasse wonen. De 
huizen worden namelijk gebouwd aan de hoofdstraten en -grachten van een stad 
of dorp. Deftige families in Amsterdam wonen aan de Heren- of Keizersgracht 
en hebben een buitenhuis aan de Amstel. In de nieuwe straten van Amsterdam 
Zuid wonen de hogere standen zelfs in bovenhuizen, anoniemer clan ooit 

De om gang met familie is in die tijd heel belangrijk. Er worden vaste familiedagen 
afgesproken waar men op gezette tijden een bezoek kan brengen. Een bezoek 
duurt hooguit vijftien minuten. Hetzelfde geldt voor de ontvangdagen voor 
vrienden en bekenden, 'de jours'. Ook deze verlopen op vaste dagen en tijden. 
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Wanneer men tot de 'hogere sociale klasse' behoord in Amsterdam, dan woon 
je aan de voornaamste grachten of in een villa. Deze villa's zijn nagenoeg 
aJlemaal gelijk in de organisatie van de plattegrond. De oorzaak van deze 
gemeenschappelijke opzet van de villa is te wijten aan een gemeenschappelijke 
wooncultuur. De wooncultuur van mensen op stand resulteert in het kopieren 
van gewoontes en gebruiken. De mensen van stand !even voJgens een bepaalde 
etiquette. De quote in de inJeiding verklaart dat het wonen het organiseren van 
gebruiken is. Wanneer we overeenkomende gebruiken gaan organiseren resulteert 
dit als vanzelfsprekend in een gelijksoortige pJattegrond. De viUabouw van rond 
1900 laat zich daarom typeren door het begrip 'modificatie'. Dit houdt in dat de 
kern en randverschijnselen van de villa blijven bestaan maar lichtelijk aangepast 
worden aan de bewoner waardoor er een verbreding van de soort ontstaat. 
De villa uit de periode 1890-1940 heeft een basisopzet die is te verklaren vanuit 
de wooncultuur. De woning bestaat uit twee werelden, die van de dienst en 
die van de bewoner. De kelder en zolder vormen de dienstverdiepingen. Op 
de begane grond en de verdieping wordt geleefd door de bewoner. De villa's 
bevatten een aan ta! ruimtes die in een vast schakeling terugkomen. Voorbeelden 
hiervan zijn de schakelingen vestibule-ha! met trap(penhuis)-woon-/ eetkamer en 
keuken-dienkamer-eetkamer. 
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ANALYSE 

6 lnTRODUCTlf OP Df ftnftl YSf 

De analyse heeft als doe! om een duidelijk beeld te krijgen van de architectuur 
van de dubbelvilla. Om clit te bereiken is uit alle viUa's in Plan Zuid een zevental 
Dubbelvilla's gekozen die middels een analyse verder bestudeerd wa rden. 

6.1 OPm Vftn DE ftnftlrn 

Bij de keuze voor de te bestuderen villa's heeft de locatie van mijn ontwerp 
een rol gespeeld. In het plan zijn namelijk een drietal gebieden waar villabouw 
heeft plaatsgevonden. Het eerste gebied wordt ingeslo ten door het Noorder 
Amstelkanaal en de ApoUolaan en is gebouwd tussen 1926 en 1930. Het rweede 
gebied, ingesloten door het Zuider Amstelkanaal en de Stadionweg werd 
gebouwd tussen 1928 en 1939. Hier heeft de crisis van begin jaren '30 een rol 
gespeeld. Je ziet namelijk dat het gebied in twee fasen gebouwd is, namelijk van 
1928 tot 1931 en van 1934 tot 1939. Het derde gebied is gelegen random het 
Vossius Gymnasium. Ook de realisatie van ditgebied is in twee fasen op te delen, 
van 1938 to t 1940 en van 1954 to t 1961. D eze breuk wordt veroorzaakt door de 
Tweede Wereldoo rlog. 

Ieder gebied is in een andere periode tot stand gekomen. Dit heeft uiteindelijk 
invloed gehad op de architectuur van de villa's. Mijn ontwerplocatie, aan het 
kruispunt van de Stadionweg met de D iepenbrockstraat, ligt in het tweede 
gebied. Ik heb een vijftal villa's gekozen uit gebied twee en uit de twee andere 
gebieden nog eens een villa per gebied te nemen. D e twee uitzonderingen zijn een 
villa/herenpand van architect Eduard Cuijpers in de villawijk langs het Noorder 
Amstelkanaal en een dubbelvilla uit het gebied random het Vossius Gymnasium. 

Van de villa's zijn de basistekeningen opgevraagd bij het bouwarchief van het 
Tripolis Loket in Amsterdam Zuid. D eze basistekeningen zijn gefotografeerd en 
vervolgens verwerkt in AutoCAD om geli jkwaardige en nauwkeurige analyseren 
te kunnen verrichten. 

6.2 wmKW1m 

Voorafgaand aan de analyse zullen eerst de gekozen villa's gepresenteerd worden. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de basistekeningen die hebben gediend als 
onderlegger voor de analyse. 

D e dubbelvilla's zijn geanalyseerd op de volgende punten: sequentie, sociale 
hierarchie, ruimtelijke hierarchie, zones, routing, interne drempels, externe 
drempels/ontsluiting, meso- en microaccenten gevel en diepte in de gevel.In de 
beschrijving van de analysepunten wordt steeds op de linker pagina het to taalbeeld 
getoont en op de rechter pagina wordt ingezoomd op de tekeningen die de 
bevinclingen het beste representeren. H ier zullen vervolgens kort de bevindingen 
bij beschreven warden. Tot slot zuUen de belangrijks te architectonische thema's 
gefilterd warden ui t de analyse. 
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Voorgevel (zuid) 

Achtcrgevel (noord) 

DC GfMl1ftllSttRD[ DU~Ml.Vlllft'S 6.5 

01 I Dlll5fLNOfDLHnJSOtn 16 <'.I 18 

Architect 
Bouwjaar 
Type 
Bijzonderheden 

Eduard Cuypers 
1928 
Herenhuis met dienstwoning 
Dit is de enige analysevilla die 
ingrijpend verbouwd is. Het was een 
woning en is nu een advocatenkantoor 

Zijgcvel (oosr) 

Zijgevcl (wesr) 



6 ) Dr ornnfiLYSffRDt DUDDfLVILLfiS 

001 Centralc 
Vcrwarming 

002 Kolen 
003 Wasruimte 
004 Provisic 
005 Bugruimrc 
006 \Vijnkcldcr 
00? Spncl en 

\\ l:rkruin~re 

008 Dirn>tpo rtoal I 
~-k·a.:nuim t l · 

101 Hoofdenrree 
102 Tochtsluis 
103 Vestibule 
104 Garderobe 
105WC 
106 Hall I Gang 
107 Woonkamer 
108 Eetkamer 
109 Keuken 
110 Bijkeuken 
111 Provisie 
112 Dicnkamer 
113 Hcerenkamcr 
114 Pocrskamer 
115 Dienstcntrcc 
116 Dicnsrbodekamer 
11 7 Dienst WC 
1 l b Ontv:i niik:i mn 
1·19 7.ijknrncr 
120 Sprcckk:uncr 
121 f3lrn:1rn.:nscrrc: 
122G;ir:1 gt.: 
123 Tcrras 
I 24 Salon 

201 Hal/ ovcrloop 
202 Logecrkamer 
203 Stu,knkamcr 
204 Zitkamcr loge's 
205 Slaapkamer 
206 Toilcrkamer I 

KJccdkamcr 
207 Badkamer 
208 Garderobc 
209 Linnenkamcr 
210 Douche 
211 WC 
212 Dienst \X'C 
213 Kamer 
214 Sakon 
21 5 Dicnstsh opkamcr 

301 Slaapkamer 
(dicnstbodc) 

302 Bergruimtc 
303 Reserve kamer 
304 Badkamer 

diensrbodc 
305 (Dien") WC 
.'106 Donkcr< kamcr 

/ ....... --· --· .. :~ 
.. ·:?>:: --:::;~ .• ·.:,(· :.~~::-~~-~-·-:: 

·~--· : :-··:· ·/ 

;· . ...•... ; 
l-.. -

' ! 

;:::.~;. . .: 
=·I 

ANALYSE 

... ' 
l 
I : 350 

1<· 

Kelder Bcgane grond 

I I 
302 

301 301 

301 301 

Vcrdicping Zolder 
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Voorgevcl (zuid) 

Achtergcvcl (noord) 

Dt GrnnmstmDr DU~~tlVlllfi s 6 .'l 

02 1 ~rnnnRD zwrn~sKnm .'.> o 4 

Architect 
Bouwjaar 
Type 

Van der Mey 

1929 

DubbelviUa 

Zijgcvel (oosr) 

Z ijgcvel (west) 



001Ccntralc 
Vcrwarming 

002 Kolen 
OOJ \\ :bruiintc 

004 Provisie 
OOS Bcrgruimrc 
006 \\'iinkdJ cr 
007 Spod en 

\X"crkruimtc 

6) 

008 Dirn >r purtaal / 
J\[ct lTruim tt: 

101 Hoofdentrec 
102 Tochtsluis 
103 Vestibule 
104 Gardcrobe 
105\XIC 
106 Hall I Gang 
107 Woonkamer 
108 Eerkamer 
109 Kcuken 
1 10 l3 i1krnken 
11 l Pro\'1sic: 
112 Dicnkamer 
113 1-lc:cnnk:unc r 
1 ) 4 Pnt::tskamcr 
115 Dicnstcllln.:<.: 

11 6 Oknstbodckarncr 
I 17 Dien'' WC 
11 8 On rvangk:uncr 
1 I 9 Zijkamer 
120 ~pre::ckk;uncr 

121 13loc:o KJ1SlTfC 

122 Garag<: 
123 Term' 
124 Sakon 

201 Hal/ ovcrloop 
202 Logeerkamer 
203 Swdc.crk:imcr 
204 7..itkam<..' r luge 's 
205 Slaapkamer 
206 Toilctkamcr / 

I<kcJkamcr 
207 Badkamcr 
2ll8 Gardc robc 
209 lJnncnkamcr 
210 D ouche 
211 \\'C 
212 Dienst WC 
213 Kamer 
214 Balcon 
215 Dicnsts la:-1.pk~imcr 

301 Slaapkamcr 
(diensrbode) 

302 Bergruimre 
303 Kamer 
3fl·I lhdkamcr 

dicnqboJe 
:ins (Dicnsi ) \VC 
306 Donk('n.: kamc.r 

ANALYSE 

Df atflnOlllffRDf DU~MLVlllfl S 

: 350 

7m 

···-·· · - · .::·.::::::.:::-:::... ..• :::-:: •• ::::.! .. 

Kelder Begane g rand 

205 
205 

Verdieping Zolder 
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Voorgcvd (zuid) 

Achtcrgcvcl (noorcl) 

Dt CitftnftLIS[tDDt DUDf>fLVlllft S 6) 

0) I winmm ZWtWSKftDt 6 (J 7 

Architect 
Bouwjaar 
Type 

Baanders 
1929 
D ubbelviUa 

Zijgcvel (oost) 

111 1111 

Z ijgcvel (wcsr) 



65 Dr arnnorrstfRD[ DUMtlVIUns 

001Centralc 
Vcrwarming 

002 Kolen 
003 \'\"asruimtc 

004 Provisi< 
005 Bc.:rgru1nitc 
006 \\ '1jnkd dcr 

007 Spocl- " " 
\'\l-rkruimtc 

008 D1cns1pon :w l I 
~lc1uru1m1c 

101 Hoof den tree 
1 U2 Tocht.; Jnis 
103 Vestibule 
1 U+ Gardcrube 
105 WC 
106 HaU I Gang 
107 Woonkamcr 
108 Eerkamcr 
109 Kcukcn 
1J 0 Bijkc ukcn 
l 11 Provi~j c: 

112 Dirnk:1111cr 
113 Hcercnkamc r 
114 Poct:d.: ~rn<. r 

115 Dicnstcntrcc 
116 Dicn<ibodcka mcr 
117 Diensr WC 
118 ( ) a;v;.rngk~uDcr 

119 './i ik:1rncr 
J 20 Sprcckkamcr 
121 BlocmGnSl'r rc 
122 Garage 
123 Tetras 
124 S:ilo n 

201 Hal / overloop 
202 Logc1.:rkamc.;r 
20.1 Studcc.rk:lmt.:r 
201 7.itkarnn loge's 
205 Slaapkamcr 
206 Toiklkamcr I 

Kkcdkamer 
207 Badkamcr 
2118 G ardorobc 
209 1....inn;.:nk-aml'r. 
210 Douche 
211 WC 
212 Di en st WC 
213 Kamer 

-------------- -- ---- - 'i 

004 
········:::!. 

-":: : : :-_: oc ____ ___ ___ ____ ___ _,, ___ ,,, __ ,,,,. ----

Kelder 

2 14 Balcon 
2 15 Dicnsrslaapk:uncr ,---1'o- ... a--.. &+---I 

301 Sbapkamcr 
(dicn>rhodc) 

302 Bergruimtc 
303 fu.·"·" c hlimc r 
Jfl4 B"dbmcr 

dicn..;tb1..i<lc..: 
305 (Diem!) \\'C 
306 Donkerc bmcr 

Ycrdicping 

ANALYSE 

: 350 

7 m 

101 

122 

Beganc g rond 

Zolder 
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Voorgevel (noord) 

Achtcrgcvcl (zuid) 

Dr (jffinftLYSttRDf DUrMI. VILLft s 6 j 

04 I ~ICHH~D WHGnt~smnnr 1 (1 3 

Architect 
Bouwjaar 
Type 

Versteeg 
1929 
Dubbelvilla 

Zijgcvel (west) 

Zijgcvcl (oost) 



001 Crntrale 
Vcrwarming 

002 K olen 
003 \X Mru1mtc 
004 Provisie 
005 Bcrgru1mtc 
0(1(j Wi jnkdJcr 
007 Spncl en 

\'\,l:rkrui1T1t c 

6) Df arnnmmRDr DUMUYILl.ft s 

008 Uicn>tport:i. d / 
.\lc Lcrru1mtc 

101 Hoofdentrcc 
102 'fochtsluis 
103 Vestibule 
104 Garderobe 
105WC 
106 HaU I Gang 
107 Woonkamer 
108 Eetkamcr 
109 Keukcn 
110 Bijkeukcn 
111 Provi::iic 
1l2 Dicnk;nncr 
113 Hccrenkamcr 
114 Pnctskamt:r 
115 Dienstcntrce 
116 Dic11:•abcJdek;:mcr 
117 Dienst WC 
118 Oni v:1ngkamcr 

1 19 /. ijbmcr 
120 Spreckkamer 
121 Blocmenscrrc 
122 Garage 
123 Tcrras 
124 Salon 

201 Hal/ ovcrloop 
202 Logccrkamcr 
203 Srudcerkame.r 
204 Zitk1m<.:r !oy.r-; 's 
205 Slaapkamer 
206 Toiletkamcr / 

KJeedkamer 
207 Badkamcr 
2()8 Gfl.rckrubc 
2()9 L i1u1c11k:11 ncr 
210 Dom.:h<.: 
211 WC 
212 Dicn>t \X'C 
213 Kamer 
214 Balcon 
215 Dirnm bapk.<11h'f 

301 Slaapkamer 
(cliensrbode) 

302 Bcrgruimtc 
303 R.c$<.:rvc kamtr 
304 Badkamer 

dienstbode 
305 (Dienst) we 
306 Donkere kamcr 

ANALYSE 

1 : 350 12.2 

7m 

124 

1 i 3 

115 
Kelder Beganc grond 

Verdie ping Zolder 
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Voorgevel (zuid) 

Achtcrgevcl (noord) 

Dt (j(iJnft lYSUDDt DUbMlVlllft S 6 '> 

OS I ~UmftRD ZWttRSKftDE 10 c'.I 11 

Architect 
Bouwjaar 
Type 

Hamaker 
193 1 
Dubbelvilla 

Z ijgevel (oost) 

Z ijgevcl (west) 



65 Dr Citftnftl'J'StrRDt DUbWVILLft·s 

001Centrale 
Vcrwarming 

002 Kolen 
003 \'\ S1!- ruimh' 
004 Provisie 
005 Ekrf;rnirntc 
006 Wijnkcldcr 
007 Spnd · c' ll 

\X 'trkn 1i1rn c 

IJOtl Oiensi port;t:d I 
i\ktL'rruimLc 

101 Hoofdentree 
102 Torh luis 
I 03 Vestibule 
I 04 Garde robe 
IOSWC 
I 06 H a LI I Gang 
I 07 Woonkamer 
I 08 Eerkamer 
109 Kcuk.en 
I I 0 Biikcukcn 
11 l Provisic 
11 2 Dicnkamcr 
11 3 H(..'t.' r1.:n~m..:r 

11 ·> Poct, kamcr 
115 Dicnstenrrec 
1 l6 Dicn~tbu<lckarncr 

117 Dienst WC 
11 8 On r1·angk:uncr 
119 Zijkamcr 
120 Sprc,·kk:11nc r 
121 Otocrnc.:n scn:t: 
122 Garage 
123 Tcrras 
124 Salon 

201 Hal /ovcrloop 
202 I .of( ·t rbmn 
203 S1 udcc..~rkmnc r 

204 l.i tkamcr loge's 
205 Slaapkamcr 
206 'foilc1kamer I 

l<kc<lknrncr 
207 Badkamer 
2()8 Garek-robe 
21)9 1..inncnk:rnicr 
210 Douche 
211 we 
212 Dienst \X'C. 
213 K~rncr 

214 Bakon 
215 Dicn m laapknmn 

30 I Slaapkamer 
(dicnsrbodc) 

302 Bcrgruimre 
303 Rcscn·c k:imcr 
304 BaJk;imcr 

t licnst h0<.k 
~ns (l)ic·m r) \VC: 

306 Donkcr<: kamn 

004 004 

214 

205' 

I 1 

205 

ll 

ANALYSE 

1 : 350 

122 

Kelder Begane grand 

14 

Vccdicping Zoldcr 
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Dt Gtftnftm Dt DU~MLVlllft s 65 

06 I ~rnnfiRD ZWttRSKfiDt 16 <'.! 1 7 

Westerman 

1939 
DubbelviUa 

Voorgcvel (zuid) Zijgcvcl (oost) 

Achtergevel (noord) Zijgevel (west) 



001 Ccntrale 
Verwarming 

002 Kolen 
003 \X.'asruimtc 
004 Provisie 
005 Bergruimte 
llO<i \\ ijnkcldcr 
007 Spoel- en 

Werkruimr( 

6 5 Dt Gftlnft llStfRDt DllbbELVlllffS 

008 Dicnsrporraal I 
Nktern.Umtc 

101 Hoofdcntrcc 
102 Toch1 s.luls 
103 Vestibule 
104 G arde.robe 
105 WC 
106 HaU I Gang 
107 Woonkamcr 
108 Ectkamer 
109 Kcukcn 
110 f\i jkrnkrn 
l 11 Pro\' j_~ ic 

1 I 2 Dicn kamcr 
1 13 I kcrcn k:un1;.r 
114 Prn .... t .. k::mi.: r 
11 S Dienstentrec 
116 Dknstbodck:uncr 
117 Dicnsr WC 
118 Onrvangbmer 
119 /.ijknm cr 
120 Sprcckb!llcr 
121 Blucmc..:nsc.:nc 
122 Garage 
123 Terras 
124 Salun 

201 Hal/ overloop 
202 Logeerkamer 
203 SwJccrk:imcr 
204 l'.itbmcr loge'< 
205 Slaapkamcr 
206 Toilctkan1cr / 

I< l"'·dkamcr 
207 Badkamcr 
208 C ard\:rubc 
209 Linnu1karncr 
210 llouchc 
211 WC 
212 Llicn>t \\'C 
213 Kamer 
214 Sakon 
215 Dicnstslaapkamer 

301 Sl1rn pkamcr 
(dicL1 Stb uckj 

302 Bergruimrc 
303 Rc~crvt.: k~rn1n· 
3fl4 13adkamcr 

JicnstboJl' 
305 (Dicnsi) WC 
306 Donkc·re bmer 

ANALYSE 

1 : 350 205 

7m 

205 

Eerste verdieping 

205 

214 

Kelder 202 

Twecde verdieping 

302 

Beganc grand 

:i 

tf-r;-
I 

-=-==1----------1·==:'.!:..=::::=--

Zolder 
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.. ·-

Voorgcvel (noord) 

Achrcrgcvel (zuid) 

Df GrnnftLYSffRDf DUbbtLVILLft'S 6 ) 

01 1 HtRl'\ftn ttrnt11ftnswrn 9 d 11 

Architect 
Bouwjaar 
Type 

Brouwer 
1940 
Dubbelvilla 

Zijgcvcl (west) 

Zijgevd (oost) 



6 ) Dt cm nmttRDf DU~Dt LVILlft s 

OOlCentrale 
Verwarming 

002 Kolen 
003 \X asi ui rntc 
004 Provisic 
005 Bergruim te 
1106 Wi.jnkdJcr 
007 Spod en 

\'(1.:rk r11 imrc 

008 Dim,, port aal / 
f\ f1.:turuim1c 

101 Hoofdrntree 
102 Toclmlui' 
103 Vestibule 
104 Garderobe 
105 WC 
106 HaU I Gang 
107 \Xloonkamcr 
108 Eetkamcr 
109 Kcuken 
110 Bi1kcukcn 
111 Pro\·bi<.: 
112 Ditn kamer 
11 3 H< cn·nkamcr 
11 4 Prn . .:1sk :1 111~ r 

11 5 Di~nMcnl rcc 

11 6 Dicll~ lb<1dc.:k a rr11.: r 

11 7 Dienst \H~ 

l 18 OmT:rn,gk.uncr 
119 7.i1bmcr 
120 Sprcckkamc r 
121 Blocmcn~c rrc 

122 G:iragc 
123 Tcrras 
124 Salon 

201 Hal/ ovcrloop 
202 Lo.~ct:rbmcr 
203 Stmh ·rkamcr 
204 7.n kamn loJZc', 
205 Slaapkamcr 
206 ' li>iktbmcr / 

KJcclik<tmcr 
207 Badkamer 
208 G >rdcrobc 
209 U11ncnkamcr 
210 Douche 
211 WC 
212 Dier"' \X'C 
213 Kamer 
214 Balcon 
215 Dicnml"•l'kamcr 

301 Slii:,pbmcr 
(Jicnst boJc) 

302 Bcrgruimtc 
303 Rc.·Sc:r\'C kamcr 
:lfl 1 Badbmcr 

dictN boJc 
Jll5 (Dicn•r) \\{~ 
106 Donkcl'\: k:uncr 

-----
005 

/ ---
Kelder 

214 

205 

Eerstc verdicping 

ANALYSE 

1: 350 

7m 

123 
107 

Begane grond 

Twcedc vcrdieping 
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PrivC 

• Circula ric 

• Pcrsonecl 

: 500 

ANALYSE 

7 .1 lf11Wf1 · SOC!ftlt /11tRfiRCH/f 

I 
12.5 m 
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r--f' --\ , ,, ) i-... -.\ .T: 

.- ._ .. ,::~.;:. ~ : 
,,:;; ~~~ 

i:::; .. ,,, ·· ~ ~ ·~~=r·-=- -r=,ra~iili!lll•••i!P.:il 
" 

De analyse van de sociale hierarchie maakt de sociale verschillen tussen de 

verschillende verdiepingen duidelijk. De kern die hieruit naar voren komt is 

het verschil in de dienstverdiepingen (kelder en zolder), ontvangstverdieping 

(begane grond) en de priveverdieping (eerste en evt. tweede verdieping). In het 

voorbeeld hierboveo is te zien dat aUe ruimten gerangschikt zijn random een 

centrale circulatieruimte/ hal of langs een centrale as in de vorm van de gang. 

De representatieve trap vormt het verticale scheidingselement tussen ontvangst

priveverdieping. Daarnaast zijn er de sobere trappen die de overgang markeren 

naar de dienstverdiepingen kelder en zolder. De private ruimten liggen het verste 

van, en de ontvangstruimten het dichtste bij de entree in de sociaal hierarchische 

structuur van de dubbelvilla. 
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ANALYSE 

7 _ 2 lnlfRfl - RUlt\TUIJKt MIERftRCMlf 

Bediendc ruimre 

Dicnende rujmrc 

• Hybridc 

1 : 500 

12.S m 

r" .. ,~ !f"""~ 

~ 
" . 

[~ .. ------- -.. _- -----·4,, ,,, "L ' "' ' '~'"- -·-"""-------.-. ..J 

Hier onderscheiden zich opnieuw de dienst- en bewonerverdiepingen. De 

clienende ruimten bevinden zich voornamelijk in de kelder en op zolder. De hal 

speelt in deze analyse een bijzondere rol. In sommige villa's is de ha! niet alleen 

verkeersruimte maar client deze als verlenging van bijvoorbeeld de woonkamer. 

Hierdoor is het een hybride ruimte die zowel dienend als bediend wordt gebruikt. 

Daarnaast worden in deze analyse de terugkerende schakelingen van clienende 

en bediende ruimtes zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn de schakeling keuken

clienkamer-eetkamer-woonkamer, vestibule-hal-woon-/ eetkamer en slaapkamer

badkamer. 

71 



~--·.·. ~ 
. ...... 
"":"::::.~ 

: .. :: 

~1.-:N.· ~ :~ I 0 .. l, I I . 1 ·.•.•.·.~ •<".; 

~~ 

r·····~ ....... rR 
' [J9 

0:-.·.::.:1 • .:~ ••• •• .e. 

~,,~··· .. -······ --·: ~ . . ~ - . : ... 

. $ : . : ~ ~-J\ 

:{: . ~~:::::L:::t;x} 

11-·-·.·.-.-.-.-.·.·.-..-..-.....·."'"'! 
., i; ,. ~. 

r'"\,~' "0""~"r ';cl-:j -==-ii 

!};·~~·irlfi"·-·:i'j··:~~-ylwL~-- ~~~ 
l~_-_00-.o o ·!b Jb......,;~,,,,:l%Jl'-= 

r, ~' • 

Lunni. 
c.~ .. :1~m 

,-,, 

--~~:~;.. ,.t ....... ) ............ J 

imrnn -zonrs 75 



ANALYSE 

7 j rmrnn -zoms 

VcrbLijfszonc 

Verkcerszone 

• Hybridc zone 

• Functioncle zone 

: 500 

I 
12.Sm 

. ·::_:}:··::·:11 
~~11 

Deze analyse laat zien dat de woningscheidende wand de minst prominente plek 

is om de verblijfsruimten aan te ves tigen. Veelal zijn tegen deze wand de verkeers

en functionele zones gelegen en bevinden de verblij fsruimten zich aan de gevels. 

De villa is van oorsprong bekend om het uitzicht over de omringen de natuur 

erg. Vandaar dat van origine de hal van de villa centraal gelegen is en daaromheen 

de verblijfsruimten. Ondanks mutatie van de plattegrond ten gevolge van de 

introductie van de woningscheidende wand, zie je de centrale hal ook terug in de 

plattegrond van de dubbelvilla. Opnieuw wordt de hybride functie van de haJ, aJs 

zowel van verblijfs- als verkeersruimte, zichtbaar in deze analyse. 
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Ook hier is een duidelijk verdeling van de onrvangst-, private- en 

personeelsverd.iepingen te zien. Uit het voorbeeld blijkt dat de scheid.ing tussen 

prive/ ontvangst en personeel niet alleen per verd.ieping maar ook op de begane 

grond plaatsvindt. Er is hier een duidelijke scheiding te zien in de routing van 

het personeel en de bewoners_ De d.ienstruimten op de begane grond worden 

veelal gekoppeld aan de toegang naar de kelder, de dienstverdieping. In sommige 

gevalien is te zien dater een afzonderlijke d.iensttrap de verdieping met de zolder 

verbindt. 
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De harde- en zachte overgangsruimten dragen bij aan de ervaring van de woning. 

In de dubbelvilla komen deze overgangsruimtenterug in de vorm van trappen en 

verkeersruimten. Deze vormen een verticale of horizontale buffer. Typi sch voor 

de dubbelvilla is het veelvuldig toepassen van harde drempels. Vrijwel bij alle 

ruimtes moet eerst een deur geopend worden voordat de ruimte betreden kan 

worden. Uitzonderingen hierop vormen de schakelingen woonkamer-eetkamer 

en woonkamer-salon vormen hier in een aantal gevallen een uitzondering op. 

Deze worden naar Hollandse traditie gescheiden door schuifdeuren. Hierdoor 

zijn de kamers als een ruimte te gebruiken. 
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In de sequentietekening is te zien <lat iedere ruimte aan de ha! en overloop 

ontsloten wordt. Hiermee wordt de belangrijke rol die de ha! inneemt duidelijk. 

Ook is te zien <lat de trap de verticale overgang van ontvangstverdieping naar de 

private verdieping vormt. De diensttrap in de dubbelvilla is een luxe en verdwijnt 

bij de latere dubbelvilla's. 
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De hoofdontsluiti.ng van de villa bevindt zich afwisselend aan de voor- of 

zijgevel. Van oorsprong heeft de villa een hoofdontsluiting aan de voorzijde van 

de woning. Door de introductie van de woningscheidende wand in de villa wordt 

de hoofdontsluiting regelmatig naar de zijgevel verlegd. De nevenontsluiting 

client vaak als dienstentree, vandaar <lat deze is gelegen nabij de dienstruimten. 

De dienst wordt hierdoor al bij de entree gescheiden van de bewoner. In de 

plattegronden hierboven is te zien <lat hierdoor de routing van de bewoner en 

dienst van het begin gescheiden zijn. In de bovenste afbeelding is te zien <lat 

de dienst eerst naar de kelder geleid wordt en clan via een andere trap in de ha! 

uitkomt. De vestibule vormt een zachte overgangsruimte die een tussenportaal 

vormt tussen entree en ha!. 
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Op het schaalniveau van de villa bestaan geen macro-accenten. De grootste 

accenten zijn aangebracht op mesoniveau. Deze accenten worden gevormd door 

volumes die uit bet vlak van de gevel komen, zoals: balkons, schoorstenen en 

luifels. Daarnaast vormen gegroepeerde gevelopeningen gezamenJijk ook meso

accenten. Voorbeelden hiervan zijn de representatieve ramen in de voorgevel 

van het voorbeeld (rechtsboven) . 
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De micro-accenten zijn te vinden in de typische Plan Zuid kenmerken van de 

villa's. Voorbeelden hiervan zijn metselwerkverbanden, baksteenornamenten, 

natuursteenornamenten, raamverdeling door raamlatten en roedes, etc. In 

her voorbeeld hierboven is te zien dat de micro-accenten de plaatsen waar de 

meso-accenten zich bevinden in de gevel versterken. Hierdoor komt er nog 

meer nadruk op de representatieve versierde gevelelemenren. Typisch voor de 

Plan Zuid architectuur is dat de micro-accenten veelal in het wit uitgevoerd zijn 

waardoor ze een contrast vormen met de baksteen gevel. In assymetrische gevels 

worden vertical microaccenren aangebracht in de Jijn van de woningscheidende 

wand. Hierdoor wordt op een subtiele manier duidelijk waar de scheicling van de 

woningen ligt. 
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Dit analysepunt laat naar mijn mening de kern van de massa van de dubbelvilla 

zien. Het onderscheid van de verschillende volumes in de gevel door 

dieptewerking is bepalend voor het karakter van de Dubbelvilla. De koppeJing 

van de verschillende volumes zorgt voor het ontstaan van een sterke vorm. De 

verschillende volumes onderscheiden de twee villa 's. De symmetrielijn en balans 

in de gevel is belangrijk in het dubbelvillaontwerp. Daarnaast wordt door middel 

van uitstekende goten extra nadruk gelegd op de scheidiog tussen gevel en dak. 

Hierdoor wordt de hoogte van het volume benadrukt waardoor een onderscheid 

ontstaat tussen de hoofd- en bijvolumen. 
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Twee werelden 
In de dubbelvilla zijn tweewerelden te onderscheiden,dievan dedienst en bewoner. 
Deze worden hierarchisch van elkaar gescheiden. De dienst komt in vele gevaJJen 
niet door de hoofdentree binnen, maar heeft een afzonderlijke dienstentree. 
Deze is vaak gekoppeld aan de dienstruimtes: keuken en kelder(trap). Hierdoor 
is vaak op entreeniveau, meestal begane grond, al een scheiding aanwezig. De 
dubbelvilla heeft vier lagen: kelder, begane grond, verdieping en zolder. De 
kelder en zolder zijn typische dienstverdiepingen. De kelder trap bevindt zich 
meestal onder de representatieve trap tussen begane grond en verdieping. De 
trap naar de zolder is vaak niet een verlengde van de representatieve trap. Deze 
wordt clan in een aparte ruimte verborgen aangebracht. De dienst heeft vaak (op 
zolder) zijn eigen sanitaire ruimtes en slaapvertrek. De begane grondvloer en 
verdieping zijn de bewoners verdiepingen. Deze zijn weer te onderscheiden in 
een ontvangst:verdieping, begane grond, en een prive verdieping(en), de eerste 
en soms tweede verdieping. 
Uit de analyse van de dubbelvilla's blijkt <lat het noodzakelijk is om te beschikken 
over een of meerdere dienstbodes, maar <lat deze bewust uit het zicht van de 
bewoner en het bezoek gehouden worden. 

SociaJe verstandhouding 
Aan de ruimteschikking van de plattegrond is de positie van de ruimte in de 
sociale hierarchie af te lezen. Hierbij gaat het niet om de scheiding tussen 
dienst en bewoner maar om de sociale verstandhouding van de bezoeker met 
de bewoner. Wanneer je sociaal ver van de bewoner van de dubbelvilla afstaat 
clan kom je vaak niet verder clan de vestibule of ruimten die hieraan gelegen 
zijn. Naarmate de sociale verhoudingen sterker worden, is het voor de bezoeker 
mogelijk om zich dieper in de woning te begeven. Bezoekers die een sterke 
sociale verhouding hebben met de bewoner vinden verblijf in ruimtes die zich 
hoog in de sociale hierarchie bevinden, de speciale ruimtes voor loges. 

Drempels 
De ruimtes in de plattegrond worden nagenoeg allemaal gescheiden door een 
harde drempel, de deur. Dit is te herleiden aan de verborgen aanwezigheid van de 
dienst. Aile dienende ruimtes worden gescheiden zodat men niet ziet water in die 
ruimte gebeurt. De bediende ruimtes worden om dezelfde red en afgesloten, maar 
hierin speelt ook mee <lat de dienst hierdoor wederom niet zichtbaar aanwezig 
is wanneer de bewoner zich in de bediende ruimtes bevindt. Daarnaast waren 
woningen in de jaren '30 niet zo goed gei"soleerd als tegenwoordig waardoor 
het prettig was als de ruimten afgesloten konden worden om de warmte binnen 
te houden. De mensen van stand, die in deze villa's woonden, waren met alles 
erg zuinig. Hierdoor !...--warn het regelmatig voor dat slechts de woonkamer of 
eetkamer verwarmd werd. 

De ha! 
De ha! is de belangrijkste schakel in de plattegrond van de dubbelvilla. Deze 
centrale verkeersruimte schakelt de ruimten horizontaal en de verdiepingen 
verticaal met elkaar. De hal is de pare! van de dubbelvilla. Het plaatsen van de 
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representatieve trap in de ha! versterkt de verschijning van de ha! als pare! van de 
villa. De trap in de hall wordt vaak extra gedetai.lleerd uitgevoerd. Hiermee vormt 
de trap een sterk contrast met de andere trappen in de woning. 

De trap markeert tevens de functie van de ha!, en de overloop, als centrale 
verkeersruimte. Zo onstaat er een verkeerskern met daaramheen langs de gevel 
een verblijfsrand. In enkele gevaUen verschuift deze kern naar de gevel waardoor 
het trappenhuis en de hal/overloop van de zijkant daglichttoetreding krijgt. 

Daarnaast wordt de hal regelmatig gebruikt als een verlengde van de woonkamer 
of de salon. In somrnige gevallen heeft de ha! zelfs zijn eigen schouw. Hierdoor 
krijgt de ha! een hybride functie, deze verkeersruimte wordt clan zo uitgevoerd 
waardoor deze ook verblijfskwaliteit krijgt. 

De schakeling vestibule-hal(-trap )- woon-/ eetkamer 
In de dubbelvilla treedt steeds een terugkerende schakeling van ruimten op. De 
ha! vormt hierin een belangrijke schakel tussen schakelingen entree-vestibule
garderobe en woonkamer-eetkamer(-dienkamer-keuken). Men komt binnen in 
een !age zware vestibule die leidt naar een imponerende hoge hal. Vervolgens 
is hier een ruime woon-/eetkamer aan geschakeld die lager is clan de ha! maar 
hoger clan de vestibule. 

Het raam 
Het raam vormt het sterkste accenten in de geveL Andere gevelaccenten staan 
vaak ten dienste van de accentuering van het raam. Voorbeelden hiervan zijn de 
baksteen en natuursteen ornamenten in dorpels, latijen en penanten. Door de 
ramen te groeperen ontstaat er meso-accenten in de geveL Hierdoor warden 
bepaalde delen van de gevel geaccentueerd. Het raam in de gevel van de dubbelvilla 
representeerd de ruimte die er achter ligt. Een raam dat rijk gedetailleerd is 
en onderverdeeJd wordt door raeden in ta! van kleinere raamvlakken is vaak 
representatief voor de salon, op de begane grand, of de grate slaapkamer, op 
de verdieping. Het karakter van de gevel van de dubbelvilla wordt in belangrijke 
mate bepaald door de compositie van grate en kleine gevelopening. 

Basis - middenstuk - kroonlijst 
In de geldeing van de dubbelvilla keen de driedeling in basis, rniddenstuk en 
kroon.lijst steeds terug. Als basis client vaak buitenmetselwerk dat niet hoger 
komt clan de borstwering van de onderste ramen, net onder de raamdorpel. Dit 
metselwerk is opgebouwd volgens een solide metselverband. Het middenstuk, 
waar de gevelopeningen zich in begeven, is gemetseld in een sierliJk verband. 
De driedeling wordt vervolgens afgemaakt door de kroonlijst. De kroonlijst 
wordt gevormd door een sierrand, die wordt aangezet door sierlijk metselwerk 
en vervolgens geaccentueerd wordt door een uitstekende goot of dakrand. 
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Een sterke vorm 
De dubbelvilla is, al clan niet symmetrisch, opgebouwd uit verschillende volumes. 
Hierdoor ontstaat er een hierarcrue in de gevel. Door cliepte- en hoogteverscrullen 
in de gevel onderscheiden hoofdvolumen en bijvolumen zich van elkaar. De 
hoofdvolumen krijgen extra nadruk doordat ze het verste uit de gevel komen. 
In deze hoofdvolumen bevinden zich de voornaamste ontvangruimten als 
salon en woonkamer. Twee al clan niet symmetrisch gescheiden hoofdvolumen 
vormen de kern van de dubbelvilla. Ze representeren namelijk de koppeling 
van twee woningen. De compositie van hoofd- en bijvolumen resulteert bij de 
dubbelvilla in een krachtige architectonische expressie. Met andere woorden, de 
wederhelften van de dubbelvilla versterken elkaar in een vorm. 
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In de Basis worden de onderwerpen behandeld die, zoals de titel beschrijft, 
als basis gediend hebben voor het ontwerp. Hier zijn de volgende aspecten 
beschreven: van de locatie, de doelgroep, de aangenomen houding ten aanzien 
van de probleemstelling en het concept. 

8.1 Dr LOCftTlr 

De locatie op de 
kruising van de 
Stadionweg met de 
Diepenbrockstraat 

N 

C) 
1: 2000 

50 rn 

De Jocatie voor het ontwerp is gelegen aan het kruispunt van de van 
Diepenbrockstraat met de Stadionweg in Amsterdam (Oud) Zuid. Daarmee ligt 
de ontwerplocatie te midden van een villastrook die gerealiseerd is tussen 1928 
en 1939. De villa's zijn in deze periode in twee fasen gebouwd, voor en na de 
crisisjaren. Dit is ook af te lezen uit de architectuur. De architectuur van de 
villa's van voor de crisis is sterk verwant aan de Amsterdamse Schoolstijl. De 
gebouwen die gerealiseerd zijn in de jaren na de crisis neigen in hun architectuur 
meer naar de tweede fase Amsterdamse School die zich uit in een meer zakelijke 
vormgeving. 

De locatie bestaat uit twee kavels met daarop twee (enkele) villa's, deze maken 
plaats voor het ontwerp van een dubbelvilia. De knik in de kavel en zijn positie op 
de hoek van de Berlagiaanse bouwblokverkaveling maken het tot een uitdaging 
om hier een dubbelvilla te ontwerpen. De villa zal op deze Jocatie letterlijk de 
confrontatie aangaan met het bouwbJok aan de overkant van de Stadionweg. 
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De dubbelviJJa, die terugkeert voor de twee enkele villa's, zal dienen als 
huisvesting voor de oud-villabewoners van Plan Zuid. Zoals gebleken is uit 
de analyse is de dubbelvilla een aaneenschakeling van ruimten die gescheiden 
worden door harde drempels, zoals deuren, en harde overgangsruimten, zoals 
trappen. Deze drempels verstoren het woongemak van de ouderen die een 
dubbelvilla bezitten. Daardoor wordt het voor de ouderen onmogelijk om in 
hun prachtige villa te blijven wonen, ondanks dat ze Amsterdam Zuid waarderen 
vanwege zijn woonkwaliteit. Vandaar dat er in hun vertouwde Plan Zuid een 
plaats moet komen waar deze ouderen ondergebracht kunnen worden. 

De doelgroep heeft zijn eigen programma van eisen (PYE) die losstaat van 
de stedebouwkundige eisen die het Plan Zuid stelt Er zijn twee eisen die ik 
ten aanzien van de doelgroep mee zal nemen in mijn ontwerp. De eerste eis 
heeft te maken met de toegankelijkheid van de woning. De slechte mate van 
toegankelijkheid is de reden dat de ouderen niet meer in hun eigen woning 
kunnen verblijven en daardoor gedwongen zijn op zoek te gaan naar een meer 
toegankelijke woning. Het tweede vereiste de aanwezigheid van een dienst(bode) 
die permanent in hetzelfde gebouw woont. Hierdoor kan zij/hij te alien tijden 
zorg op maat leveren aan de bewoners van de dubbelvilla. 

Iedereen heeft een ander beeld bij de term ouderen. Vandaar dat ik onderaan de 
bladzijde een concept afbeelding toegevoegd van de doelgroep. Deze afbeelding 
geeft het beeld weer dat ik heb wanneer ik denk aan de doelgroep waarvoor ik 
een dubbelvilla ga ontwerpen. 
Een korte omschrijving van de ouderen in Plan Zuid: 

ze zijn 70 jaar en ou<ler; 
zc hcbben behoefte aan een toegankelijke woning; 
maken indien nodig gebruik van hulpmiddelen; 
zijn op zoek naar een woning met de permanente aanwezigheid van zorg, 
maar heeft nog niet de behoefte om permanent verzorgd te worden; 
zijn aangewezen op bet openbaar vervoer of de liets; 
zijn nieuwsgierig; 
zijn gehecht aan (<le hectiek van) de stad. 

Conceptafbeeiding 
ouderen in Plan 

Zuid 
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Het ontwerp zal het antwoord vormen op de probleemstelling en de 
ontwerpopgave. Deze zal ik hier beiden kort toelichten. 

De probleemstelling, zoals vermeld in de introductie, luidt als volgt: 

Hoe dienen we om te gaan met de kern en randverschijnselen van de bestaande 
dubbelvilla's in Plan Zuid wanneer deze als input dienen voor een ontwerp van 
een moderne dubbelvilla anno 2011' 

Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden is een ontwerpopgave 
nodig. Zoals ik heb beschreven is de doelgroep 'de ouderen uit de villa's van Plan 
Zuid'. Daarbij heb ik de volgende ontwerpopgave geformuleerd: 

Ontwerp een dubbelvilla op de Jocatie aan het kruispunt van de Van 
Diepenbrockstraat met de Stadionweg in Amsterdam Zuid. Deze dubbelvilla 
zal onderdak bieden aan een viertal ouderen appartementen en een appartement 
voor de dienst(bode) die de zorg biedt. DaarbiJ client het ontwerp van deze 
dubbelvilla analoog te zijn aan de bestaande dubbelvilla's van Plan Zuid. 
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De probleemsreUing vraagt om een houding ten aanzien van de kern en 
randverschijnselen van de bestaande dubbelvilla's. De ontwerpopgave stelt mij 
vervolgens in staat om deze houding te koppelen aan een on twerp. Aan de hand 
van de informatie uit het theoretisch kader en de analyse zal ik kort de kern en 
randversch.ijnselen beschrijven van de dubbelvilla om h.ierop vervolgens mijn 
houcling ten aanzien van deze eigenschappen te verklaren. 

De kern 
De kern van de dubbelviUa laat zich beschrijven aan de hand van de volgende drie 
basisonderwerpen voor een villaontwerp, de plattegrond, de gevel, doorsnede en 
materialisatie. 

De kern van de plattegrond bestaat uit een tweedeling door toepassing van de 
woningscheidende wand. Daarnaast is er een terugkerende vaste schakeling van 
entree - (zware)vestibule - (imponerende) hal - (ruime) woon-/eetkamer. De 
hal dient h.ierin letterlijk als kern van de dubbelvilla waaraan alle ruimten zijn 
geschakeld. De hal wordt gemarkeerd door de representatieve trap die dient als 
verticaal scheidingselement tussen begane grondvloer en verdieping. Daarnaast 
wordt de routing van de dienst zoveel mogelijk gescheiden van die van de 
bewoner. 

De massa van de dubbelviUa ontstaat door een schakeling van twee villa's. Deze 
drukken zich uit in een sterke vorm. Hierdoor ontstaat de uiterlijke verschijning 
van de tweekapper als een gebouw. De schakeling van twee villa's, die zichrbaar 
wordt gemaakt door de woningscheidcnde wand in de plattegrond, is in de 
gevel herkenbaar aan een denkbeeldige lijn in de symmctrische/evenwichtige 
compositie van de gevelopeningen. Hierdoor is een symmetrielijn waar re nemen 
in de gevel. In asymmetrische gevels is deze lijn beter te typeren als balanslijn, 
omdat op de lijn het zwaartepunt van de compositie van de gevel gelegen is. 
Door de schakeling van twee villa's is er dus een al dan niet denkbeeldige 
evenwichtslijn waar te nemen in de gevel. Deze tweedeling vindt plaats op 
macroniveau. Wanneer we vervolgens verder inzoomen op mesoniveau dan is er 
een verticale en een horizon tale driedeling te zien. De verticale driedeling wordt 
veroorzaakt door de verdeling van de gevel in drie lagen, basis, rniddenstuk en 
kroonliist. De basis wordt gevormd door een solide metselverband dat niet 
boven de borstwering van de begane grand uitkomt. In het rniddenstuk zijn 
de gevelopeningen aangebracht. Daarnaast wordt h.ier een ander, vaak sierlijk, 
metselverband toegepast dan in de solide basis. En tot slot is er de kroonlijst die 
wordt gevormd door de uitdragende dakgoten en dakrand. De kroonlijst vormt 
de scheiding tussen de gevel en het dak en wordt geaccentueerd door een vertand 
of gekanteld metselverband. 
De horizontale driedeling bestaat uit een representatief volume en twee 
bijvolumen. Her representatief volume wordt geaccentueerd door grate ramen 
of groepering van ramen. Dit volume wordt ook meer geornamenteerd. Het 
representatieve volume krijgt een hoogteaccent in de (kop)gevel. De bijvolumen 
krijgen minder nadruk door de kleinere gevelopeningen. Deze volumen zijn 
lager dan her hoofdvolume waardoor de h.ierarchie versterkt wordt. 
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Tot slot de kern van de doorsnede. Deze wordt gevormd door de hierarchische 
schakeling van de verdiepingen. De dienstverdiepingen bevinden zich in de 
kelder en op zolder, de ontvangstverdieping is de begane grand en de verdieping 
is het privedomein van de bewoner. Daarnaast is, net als in de plattegrond, een 
scheidding van de dienst- en bewonersroutes te zien. 

Randverschijnselen 
De randverschijnselen dragen bij aan de accentuering van de kern. De 
randverschijnselen van de dubbelvilla zitten voornamelijk in de toepassing 
van traditionele bouwmateria!en en gevelaccenten. De toepassing hiervan 
heeft een gemeenschappelijke Plan Zuid architectuur tot gevolg. De Plan Zuid 
architectuur is een verzameling van kenmerken van de eerste en tweede fase 
Amsterdamse Schoolstijl en de Nieuw Zakelijke bouwstijl. De toegepaste 
traditionele bouwmaterialen in Amsterdam Zuid zijn baksteen, (wit geschilderd) 
hout, natuursteen en dakpannen. Voorbeelden van accenten in de gevel zijn de 
uitkragende dakgoot en de groepering van gevelopeningen. 

De houding, mutatie 

De houding die als een rode draad door mijn opgave Joopt is mutatie. Ik zal hier 
opnieuw de beschrijving geven van mutatie zoals deze beschreven staat in het 
begrippenkader. De motivatie op mijn houding zal volgen op na de beschrijving. 

"Mutatie is de herinterpretatie van de kern; de kern wordt opnieuw samengesteld 
waarbij het oorspronkelijke karakter in meer of minder grate mate transformeert. 
De herinterpretatie van de kern bevat niet alleen aspecten van de oorspronkelijke 
kern, maar tevens van een toegevoegde nieuwe kern waarin bet dus verschilt 
van modificatie. De vereniging, van oorspronkelijke en nieuwe kern, zorgt 
voor een differentiatie van de oorspronkelijke kern. Daardoor leidt deze 
betekenisontwikkeling in afwijkende richting tot mutatie. Het karakter van de 
oude kern blijft herkenbaar in de getransformeerde kern, zodat er geen sprake 
van dissonantie is". (Atelier Naast, 2011) 

De motivatie van mijn houding ten aanzien van het ontwerp van de dubbe!villa 
is het beste te verklaren door een uiteenzetting van redenen waarom de andere 
houdingen niet van toepassing zijn. Hierdoor bliJft mutatie als logische houding 
over. 
De ontwerpopgave doelt op een ontwerp voor een dubbelvilla. Dit impliceert 
dat de kern van de dubbe!viUa in zijn uiterlijke verschijning herkenbaar moet 
zijn. Hierdoor va!t degeneratie af, omdat daarin de kern verdwijnt. Erosie zou 
betekenen dat de gevelaccenten en baksteenarchitectuur van het Berlagiaanse 
Plan Zuid de weg moeten ruimen, waardoor ook dit geen antwoord kan zijn 
op de probleemstelling. Bek.nopt geformuleerd vraagt de ontwerpopgave om 
een toegankelijk appartementengebouw. De kern van de dubbelvilla zal deels 
aangepast moeten warden zodat het toegankelijker wordt en er meerdere 
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woningen in de dubbelvilla mogelijk ziJn. Hierdoor vallen de bescheiden 
houdingen van diversificatie en modificatie af. Tot slot vraagt dissonantie om een 
gebouw dat een contrast vormt met de dubbelvilla, waardoor de overeenkomsten 
met het dubbelviUa ontwerp verdwijnen. Daardoor zal ik niet aan de vraag voor 
een ontwerp van een dubbelvilla kunnen voldoen. Hierdoor blijft mutatie als 
beste en enige houding over. 

ttn conctDT 8. s 
Het concept is rnijn vertaling van de taak van het gebouw. De primaire taak 
van het gebouw volgt uit de bouwblokverkaveling. De taak van de dubbelvilla 
op de hoek van de kruising van de Stadionweg met de Diepenbrockstraat is te 
vergelijken met die van een hoeksteen. Vandaar dat ik deze heb gekozen als 
metafoor voor de uitleg van rnijn concept 

De hoeksteen wordt toegepast als passtuk op de hoek 
van een gebouw. Deze zorgt ervoor dater 'mooi de hoek 
om' gegaan wordt De hoeksteen is een bijzondere steen 
die vaak extra aandacht krijgt omdat hij anders is dan de 
andere standaard stenen. De voorkant van de hoeksteen 
draagt bij aan het straatbeeld. De achterzijde vervult zijn 
taak ter afsluiting van het woonvolume. 

Deze metafoor vormt de vertaling van de taak van hetgebouw. Ten eerste 
moet de dubbelvilla de rand met villa's 'mooi de hoek om' laten gaan. De 
bouwblokverkaveLing heeft tot gevolg dat de straatgevels moeten voldoen aan de 
spelregels van het Plan Zuid van Berlage, en dat de binnenkant de handtekening 
van de bewoner krijgt. De achtergevel hoeft namenlijk niet in een totaalbeeld te 
passen en kan volgens de wensen van de bewoner worden vormgegeven. 

De hoeksteen als metafoor heb ik als volgt vertaald naar een conceptatbeelding 
van het exterieur van de dubbelvilla. De atbeelding geeft de locatie van de 
dubbelvilla in de bouwblokstructuur weer. Hierin is de voorgevel geaccentueerd 
als representatieve gevel in het straatbeeld. Ook wordt het contrast duidelijk 
tussen straat/ stad/buitenkant en bewoner /prive/binnenkant. 

De hoeksceen als 
metafoor voor bet 

funcrioneren van de 
dubbelvilla in hec 
scedebouwkundig 

plan 

Concept exterieur 
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Hieronder is her concept van de interne organisatie van de dubbelvilla afgebeeld. 
Hierin is de schakeling entree-(zware)vestibule - (imponerende)hal - woon-/ 
eetkamer-tuin weergegeven. Daarnaast her onderscheid te zien tussen de 
bewonerslagen op de begane grand en verdieping en de dienstverdieping op 
zolder. De personen en de pijlen her sociale aspect van her schakelen van de 
appartementen. Er moet genoeg mogelijkheid zijn voor ontmoeting/contact. 
De rode slinger die door het gebouw gaat sraat voor de vloeiende overgang van 
ruimten met een vrije plattegrond en een goede toegankelijkheid. 
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In het ontwerpproces ben ik een aantal obstakels tegengekomen. Het middenstuk 
is bedoeld om de drie belangrijkste obstakels te beschrijven. In de beschrijving wil 
ik laten zien welke beslissingen ik genomen heb om tot het uiteindelijke ontwerp 
te komen. Dit zal ik doen door aan iedere afbeelding een korte beschrijving toe 
te voegen. Ie<lere afbeeldinglaat een fase van bet ontwerp van mijn gebouw zien. 

HET PROWU\ Vftn Dr HOEK rn Dr KnlK 9.1 

De eerste uitdaging voor het ontwerp van een dubbelvilla zit verborgen in de 
locatie. Zoals eerder beschreven bestaat de locatie uit een tweetal kavels met 
op ieder kavel een villa. De kavels maken op het punt waar ze samenkomen 
een knik naar buiten om vervolgens de hoek om te gaan. De hoekoplossing is 
een typisch aspect <lat onderdeerdeel is van de bouwblokproblematiek. De losse 
kavels hebben geen probleem met de knik om<lat ze op <lat punt samenkomen. 
Daarnaast gaan de bestaande villa's op traditionele wijze de hoek om door 
de orientatie van de villa's onderling een kwart slag te draaien waardoor ze 
Joodrecht op elkaar komen te staan. Deze oplossing zie je veel terugkomen in de 
bouwblokken in de oude binnestad van J\msterdam. 

De mogelijkheden hiernaast tonen een volume 
dat de lijn van de kavel volgt door twee maal 
een knik tc maken. Het andere volume maakt 
slechts eenmaal een knik om zo de hoek in te 
leiden. In beide gevallen zorgt de schuine Jijn 
die ontstaat door de knik ervoor dat de vorm 
onduidelijk Jeesbaar wordt. Daardoor neemt 
de kracht van de vorm van de dubbelvilla af. 
De knik zorgt ervoor dat de vorm zich uit als 
meerdere volumes die tegen elkaar gezet worden 
en niet een Sterk volume zoals de kern van de 
dubbelvilla voorschrijft. Daarnaast lijkt het 
gebouw door de knik nog ]anger te worden. 
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De twee massa's in de afbeelding hiernaast 
orienteren zich beiden in een richting. De 
bovenste massa is daarbij verdeeld in meerdere 
volumen, zoals dat te zien is bij de dubbelvilla's. 
Door het ontbreken van een kaplaag lijkt de 
vorm nog wel te bestaan uit losse volumes. Het 
onderste volume laat zien dat de randbebouwing 
van villa's op de bouwblokverkaveling ook door 
een rechte sterke vorm doorgezet kan warden. 

CONCLUSIE 

ON1WERP 

- / 

De oplossing van de hoek zal gezocht warden in een middenweg van de laatste 
twee vormen. De rechte vorm is het krachtigst, maar de vorm waarin de volumes 
verspringen is representatief voor de architectuur in Plan Zuid. 

9.9.. Hn D~K 

De volumes van de dubbelvilla's warden allemaaJ bekroond met een zadel- of 
schilddak. De manier waarop een dergelijk dak wordt toegepast zorgt ervoor 
dat de verschiUende volumes gekoppeld warden tot een massa. De kern in de 
uitstraling van de dubbelvilla wordt bepaald door een 'tweekapper' die zich uit 
als een gebouw. 

De manier van schakelen is van grate invloed 
op hoe de uitdrukking van de totale massa als 
een tweekapper in een sterke vorm tot zijn recht 
komt. De schakeling in de afbeelding hiernaast 
laat nog steeds twee losse volumen zien. 

De onderste afbeelding toont een volume 
dat slechts de kenmerken van een helft van 
de schakeling in de dubbelvilla. Het De 
puntgevel die gericht is op de straat toont het 
hoofdvoJume. Loodrecht op het hoofdvolume 
is een bijvolume gekoppeld. De kern van de 
dubbelvilla bestaat echter uit een schakeling van 
twee hoofdvolumen en daarbij de bijvolumen. 
Deze vorm zal dus gespiegeld moeten warden. 
In het ontwerpproces heeft een vergelijking 
plaatsgevonden tussen deze vorm en die van een 'golfchalet'. 
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De daken in de afbeeldingen hiernaast maken 
duidelijk twee hoofdvolumen zichtbaar. In 
basis lijken zij op de dubbelviJ.Ja's uit de jaren 
dertig, maar clan ontbreekt hier de kap over de 
gehele massa. Deze kap is overbodig geraakt in 
het ontwerp doordat de ontwerpopgave opslag 
onder de kap overbodig maakt. 
Het probleem is echter dat bij het ontbreken 
van de kaplaag de sterkte van de vorm van het 
volume in de bovenste afbeelding verdwijnt. 
Hier lijkt spraken te zijn van twee volumen met 
een puntdak en een volume dat alJes aan elkaar 
koppelt. 
De onderste afbeelding geeft een sterkere vorm 
weer waar een tweekapper zich versterkt in een 
vorm, mits er een manier wordt gevonden om 
de bijvolumen nog meer aan de hoofdvolumen 
te koppelen 

In de afbeelding hierinder is de kern van de dubbelvilla weergegeven met daarin 
de driedeling van de gevel in de basis, middenstuk en kroonlijst in de gevel. En 
de verdeling in hoofd- en bijvolumen. De kaplaag, in het rood aangegeven, zal 
verdwijnen onder invloed van de ontwerpopgave. 

Hoofdvolumc
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De kern van de massa van de dubbelvilla wordtgevormd door twee hoofdvolumen 
die geaccentueerd warden door middel van een zadeldak. Wanneer de kaplaag 
grotendeeJs verdwijnt heeft een schakeling van de hoofdvolumen naast elkaar op 
de as van het gebouw de sterkste vorm tot resultaat. De kap verdwijnt, waardoor 
er een andere manier gevonden moet warden die de volumes bij elkaar houd 
zodat ze samen een sterke vorm zi jn. 

Opbouw 
dubbelvillamassa 
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Het 
dubbeivillaraam in 
Plan Zuid 

Het basisraam en 
de varian ten hierop 

Het laatste obestakel in het ontwerppraces wordt gevormd door bet raam. De 
kracbt van de vorm van de dubbelvilla wordt bepaald door de compositie van de 
gevelopeningen in de gevel. Dit maakt een onderzoek naar bet raam in de gevels 
van de dubbelvilla van plan zuid noodzakelijk. 

Het raam van de dubbelvilla in Plan Zuid laat zich kenmerken door de 
overeenkomsten in indeling van bet kozijn, maar met name ook door de 
verscbillen. Niet een raam van de verscbillende villa's is betzelfde. Het is moeilijk 
te vatten wat de kern van bet raam van de dubbelvilla is. Ik beb de ramen 
bestudeerd om vervolgens tot een basistype te komen die ik representatief vind 
voor bet dubbelvillaraam. 

De geanalyseerde dubbelvilla's bebben een enkel raam dat dient als basis voor 
de andere ramen. Door dit basisraam meerdere malen te berhalen naast elkaar 
ontstaan gratere ramen, zoals te zien is in de afbeelding bierander. Vandaar dat 
ik gezocht beb naar de kern van dit basisraam. 
Er is een verscbil in de boogte van het raam tussen de toepassing op de begane 
grand en de otepassing op de verdieping. De ramen op de begane grand zijn 
vaak boger doordat een grater bovenlicbt is toegepast. 
Om het raam te 
accentueren vindt in Plan 
Zuid een onderverdeling 
plaats in tal van kJeinere 
raamvlakken. Dit gebeurd 
zowel in het grate raamvlak 
als in het bovenJicht. De 
verhouding in de verdeling 
van kJeinere vlakken 
verschilt per dubbelvilla. 

ma ~mns~ • ~~~ 

Bal fI5I 111111 

de afbeelding bierander vormt bet meest linker kozijn bet basisraam. De andere 
kozijnen daarnaast vormen bier varianten op. 

LiTI rm mm urn ITTI rnu 
basisraam variant 01 variant 02 variant 03 variant 04 variant 05 

Lil] mDJ LJrn Em rnBJ Wfj 
CONCLUSIE 

Het bestu<leren van de ramen van de dubbelvilla's, de vertaling naar een basistype 
en de toepassing van het basis type in mijn ontwerp heeft geleid tot een conclusie. 
Er zal een berinterpretatie van de kern van het dubbelvillaraam van Plan Zuid 
moeten plaatsvin<len om bet te laten voldoen in een ontwerp anno 2011. 
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In de kroonlijst zal het definitieve ontwerp als slotstuk van een jaar Jang 
afstuderen binnen Atelier Naast worden gepresenteerd. In de presentatie van 
ieder aspect van het ontwerp zal ik in een korte toelichting beschrijven waaruit 
mijn houding blijkt of waarop mijn oplossing is gebaseerd. Ik zal in mijn 
presentatie van macroniveau naar micro niveau opbouwen. Hierbij begin ik bij 
het plaatsen van het ontwerp in zijn context en eindig ik bij de detaiJJering van 
hetgebouw. 

Dt DU~NlVlllfi 111 zim comm i 0.1 

De afbeelding op deze pagina laat zien dat het ontwerp de rand volgens de 
bouwblokverkaveling doorzet. Hierbij is het ontwerp gebaseerd op een rechte 
vorm waarin diepte is gecreeerd door verspringing in de gevel. In birds-eye view 
is te zien dat het gebouw ook in hoogte aansluiting vindt met de omliggende 
villa's. De gootlijn van de aangrenzende villa's loopt mooi door in de kroonlijst 
(gevelbeeindiging) van de dubbelvi!Ja. 

Locarie op de 
kruising van de 

Stadionweg met de 
Diepenbrockstraat 

Birds-eye view 
van de inpassing 

van de dubbelvilla 
in de bouwblok

verkaveling 
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De voorgevel, straatgevel (Noord) 
De voorgevel heeft als belangrijkste taak om te beantwoorden aan het straatbeeld 
van de Stadionweg en de Diepenbrockstraat. De gevel gaat de confrontatie aan 
met de baksteenarchitectuur van Plan Zuid. De muterende houding ten aanzien 
van de andere dubbelvilla's is duidelijk zichtbaar. In bijlag A is de gevel op schaal 
1 :50 afgebeeld zodat er meer detail leesbaar wordt. De gedetailleerde afbeelding 
laat heel duidelijk de driedeling in basis, middenstuk en kroonlijst zien. 
De vrij strakke vorm met de dubbele puntgevel is een vertaling van de tweekapper 
in een sterke vorm. Deze is ontstaan door een mutatie van de massa onder 
toedoen van het noodzakelijk verdwijnen van de kaplaag die de volumes aan 
elkaar koppelt. De compositie van de gevelopeningen en de snede in de kroonlijst 
resulteren in een evenwichtige tweedeling in de gevel en een gemeenschappelijke 
vormentaal in de verschillende volumes. De snede in de kroonlijst is de enige 
verwijzing in de voorgevel naar de aanwezigheid van een dienstwoning. 
De kozijnen zijn gemuteerd naar strakke gevelopeningen die de vertaling 
vormen van de daglichtbehoefte anno 2011. Hierbij zitten de overeenkomsten 
met de gevelopen.in.gen van de bestaan.de dubbelvilla's in de verhoudingen. 
en accen.tuering. Het represen.tatieve raam is duidelijk herken.baar door zijn. 
afmetin.gen. en omlijstin.g en vormt een verticaal mesa-accent in de gevel dat 
gelijk is aan. de accentuering door het representatieve raam in de geanalyseerde 
dubbelvilla's. De an.dere meer private ramen. zijn. verder terug gelegen. in de gevel 
en minder geaccen.tueerd. De en.tree heeft ook een. mutatie ondergaan., deze is 
teruggelegd in de gevel om een scheidin.g in een dien.stentree en bewon.ersen.tree 
mogelijk te maken. achter het gevelvlak. 
De voorgevel spreekt een vormentaal waardoor deze symmetrisch oogt. Toch 
resulteren. de verspringingen. in de gevel en kleine verschillen in de compositie 
van de gevelopenin.gen. in een. spann.en.de asymetrische gevel. 
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De achtergevel, bewonersgevel (Zuid) 
De achtergevel laat in een zelfde vormentaal als die van de voorgevel toch 
een ander beeld zien. In deze gevel is de bewoner duidelijk terug te zien. In 
tegenstelling tot de voorgevel zijn hier de (dak)terrassen gelgen waar de bewoner 
op de verdieping ook een aangename buitenruimte krijgt. De aanwezigheid van 
de dienstwoning wordt zichtbaar in de gevel door de grate daglichtopeningen in 
de gevel. 
De verschillende volumes laten duidelijk de verschillende appartementen en de 
centrale gemeenschappelijke zitruimte zien. Door de terrassen op de begane 
grand terug te leggen in het gevelvlak krijgen ze een meer privaat karakter. 
Daardoor trekt het zich iets terug ten opzicht van de gemeenschappelijke tuin. 
De achtergevel lijkt symmetrisch, maar door de terrassen asymmetrisch te 
plaatsen en door kleine verschillen in de compositie van de gevelopeningen 
ontstaat ook hier een spannende asymmetrisch gevel. 

1: 250 
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Ach tcrgevel 
(Zuid) 



1: 250 

Zijgcvel 
(Oosr) 

Zijgcvcl 
(West) 

ONTWERP 

10. 2 Dr G EVtLS 

De zijgevels 
De compositie van de zijgevels is sober gehouden zonder dat hierdoor de zijgevels 
saai worden. In hierarchie zijn de zijgevls ondergeschikt aan de representatieve 
voorgevel. Daardoor hebben de zijgcvels geen groot representatief raam net 
zoaJs die in de voorgevel aanwezig is. De zijgevels zijn niet gelijk. De oostgevel 
is zichtbaar vanaf de Diepenbrockstraat. Hierdoor heeft een groot dee! van deze 
gevel effect op het straatbeeld en heeft de bewoner vanuit deze gevel zicbt op 

de straat. Daarom heb ik bier bet ritme van gevelopening uit de voorgevel de 
boek om laten !open. De zijgevel aan de westkant is gericht op de aangrenzende 
villa. Deze gevel heeft daardoor nauwelijks uitzicht. Vandaar dat er maar een 
daglicbtopening in de geveJ gepJaatst is die er tevens voor zorgt dat het geen saaie 
gesloten gevel wordt. 
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In de plattegrond is de transformatie erg duidelijk. Door mutatie van 
een dubbelvilla naar een appartementen gebouw met vijf woningen is de 
woningscheidende wand verdwenen. De dienst heeft een eigen ingang die 
losgekoppeld is van de entree van de bewoner. De dienst komt via zijn eigen 
entree in het trappenhuis uit de geschakeld is aan de bewoners hal , overloop en 
zijn eigen woning in de nok van de dubbelvilla. De gemeenschappeli1ke centrale 
hal is weer terug in de plattegrond van de villa zonder dat deze gesplitst wordt. 
Hierdoor doet deze dienst als sociale ontmoetingsruimte en als ontsluitingsruimte 
voor de appartementen. Ook is de schakeling van entree-vestibule-hall-zitkamer 
aangebracht in de plattegrond. De zitkamer/lounge kan door de bewoners 
gezamelijk gebruikt worden en client als ruimte voor allerlei sociale activiteiten. 
Daarnaast biedt de ruimte toegang tot de gemeenschappelijke ruin. 
In de plattegrond is nog we! sterk een tweedeling aanwezig net als bij 
de geanalyseerde dubbelvilla's. Hierin vormt de hal de schakel tussen de 
appartementen. De plattegrond van de apartementen is zo ontworpen dat er 
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Plattcgrond 
verdieping 

01 Enrree bewoner 
02 Enrree dirnst 
03 Vcstibuk 
04 Diensttrap 
05 Lift 
06 Hal I overloop 
07 Lounge 

11 Hal 
12Toilet 

~· 13 Keuken 
LO. 14 Study 

15 zithock 
16 Eethock 
17 Slaapkamer 
18 Badkamcr 
19 Berging 
20 Balcon 
21 (Dak)terras 
22 Mcubel 
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vloeiende en toegankelijke ruimtes ontstaan. De private ruimtes zoals het toilet, 
badkamer en slaapkamer zijn de enige ruimtes die afsluitbaar zijn. 

De zolder dient als traditionele dienstverdieping. Hier is de woning van degene 
ondergebracht die de zorg aan de ouderen biedt. Dat de dienst weggestopt zit 
onder de kap betekent niet dat deze daardoor de minst mooie 
woning heeft. De dienstwoning is niet groot in oppervlakte maar 
wordt we! ruimtelijk ervaren door de dubbele kap die wordt 
ondersteunt door twee prachtige spanten. Aan de voorzijde is 
een sparing in het dak gemaakt waaronder een buitenruimte/ 
balcon is aangebracht, zonder dat dit direct Jeesbaar is vanaf de 
straat. Aan de achterzijde beschikt de woning over een aantal 
grote openingen in de gevel die een prachtig uitzicht geven over 
de andere vilJa's in de wijk. Vanuit de dienstwoning heeft men 
daardoor zicht op het Zuider Amstelkanaal. 
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In de verschillende tekening is al te 
zien <lat er op het dak zonnepanelen 
geplaatst zijn. In het kader van 
duurzaamheid is natuurlijk positief 
wanneer je als gebouw je eigen energie 
op kan wekken. 
Ik heb de zonnepanelen echter niet 
toegepast om mee te doen aan de 
duurzaamheidshype die de laatste 
jaren is ontstaan. Ik wiJ namelijk een 
afwijkend materiaal toepassen op de 
traditionele dakpan. In eerste instante 
heb ik hierbij gedacht aan een strak wit 

aluminium dak. Dit materiaal beantwoord mijn doe! om een strak vormgegeven 
dak te maken. Het nadeel van een wit aluminium dak is <lat het ontbreekt 
aan structuur waardoor er een groot oogverbindend wit dakvlak ontstaat. De 
toepassing van zonnepanelen leidt ook tot een strak vormgegeven dak, maar 
met het contrast tussen de zonnece!Jen en de witte rand van de panelen kun 
je een eigen structuur aan het dak geven. Door de platen onderling te laten 
verspringen in het <lakvlak heeft het dak een eigen structuur gekregen. Een 
mooie bijkomstigheid hierbij is <lat het ook nog eens een grote positieve bijdrage 
levert aan het energieverbruik. 
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Doorsnede A-A' 

Doorsnedc B-B' 
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In doorsnede A-N is de schakeling van entree, vestibule, hal met trap en 
gemeenschappelijke zitruimte te zien. In tegenstelling tot dezelfde schakeling 
in de analyse van de dubbelvilla's worden hier de ruimtes vloeiend aan elkaar 
gekoppeld. Hierdoor worden drempels vermeden. De drie verdieping zijn 
verdeeld in de bewonersverdiepingen op de begane grand en verdeiping en de 
dienstwoning met buitenruimte op de zolderverdieping. 

Doorsnede B-B' is genomen over het diensttrappenhuis. Hierdoor wordt 
duidelijk dat de dienst ongezien in zijn eigen woning kan komen. De lifts is 
alleen voor de bewoners die niet in staat zijn om de trap te nemen. De centrale 
verkeersruimten ontsluiten de de vier appartementen op de begane grand en de 
verdiepeing en de dienstwoning op de zolderverdieping. In deze doorsnede is de 
ruimtelijkheid te zien van de dienstwoning. Ok wordt de toegankelijkheid van 
de appartementen zichtbaar in deze doorsnede. Men kan van de entree naar de 
uiterste gevel komen zonder een deur te openen. 

In beide doorsneden is een mutatie te zien van de ruimteovergangen. Om de 
ruimten toegankelijk te maken heeft de harde drempel plaatsgemaakt voor 
zachte overgangsruimten. 
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Ik heb ervoor gekozen om deze details te maken omdat deze bepalend zijn voor 
de uitstraling van de gevel. De details hebben betrekking op de gevelopeningen 
en dakranden. Bij ieder detail zal een korte beschrijv:ing duidelijk maken waar het 
detail is toegepast en waarom. Alie details zijn afgebeeld op schaal 1 :10. 
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DETAIL 01 

Dit is een verticaaJ detail van het private 
raam. Dit raam heeft de diepste negge, 
namelijk van 210 mm. Kenmerkend voor dit 
raam is dat er een diepe schaduwrand over 
het glasvlak valt en dat alieen de onderdorpel 
zichtbaar is. De rest van het raam wordt 
opgenomen in de gevel. 
Dit detail wordt bijna in alie ramen van de 
dubbelvilla toegepast. 

DETAIL02 

Dit is het horizontaal detail van het raam 
uit detail 01. Hierin wordt duidelijk hoe 
het metselwerk de hoek omgezet wordt. 
Daarnaast is te zien waarop de maat 
van 320mm van de penanten tussen de 
gegroepeerde gebaseerd is. 

Opbol.l'lr'9(IUWITIUU". 
... __ 
....... ......_.. ........, __ Deiail 01 

De1ail 02 



Detail 03 

Detail 04 

10 J DfTnllURlnCi 

DETAIL03 EN 04 

Dit zijn de details van bet functionele 
raam dat in betzelfde vlak als de gevel 
ligt. Door bet raam geen scbaduwrand en 
profiel te geven krijgt bet raam ook geen 
krakter. Hierdoor wordt bet een strak en 
functionele gevelopening zonder verdere 
betekenis. 

ONTWERP 
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DETAIL 05 en 06 

Dit detail laat zien hoe het representatieve 
raam geaccentueerd zal warden door een 
witte betonnen rand. Voor dit materiaal is 
gekozen, omdat hierdoor de rand random 
het representatieve raam door kan !open 
in de afwerking van de balconmuur van 
detail 06. De rand zal extra geaccentueerd 
warden door het aanbrengen van een 
schaduwrand. 

Detail 05 

Detail 06 



Detail 07 
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DETAIL07 

ONT\X'ERP 

Dit detail laat de aansluiting met het dak en de kroonlijst zien. Het metselwerk 
van het middenstuk zaJ eerst opgevolgd worden door een een rolJaag, clan een 
terugliggende strook bakstenen, een normale strook en krijgt tot slot dezelfde 
muurafwerking, met schaduwrand, als te zien is in detail 05 en 06. 
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Mijn ontwerp concentreerd zich vooral op de stedebouwkundige inpassing 
van de dubbelvilla op de hoek van een bouwblokverkaveling. Hierin heb ik me 
geconcentreerd op de vormgeving van de dubbelvilla en clan voornamelijk de 
expressie van de geveL Hierbij heb ik de doorsneden en plattegronden ontworpen 
die mijn concept met betrekking tot toegankeli1kheid weergeven. 

In het onderdeel interieur laat ik zien wat het ontwerp van de plattegrond 
voor de ruimte betekent Hierbij wil ik aangeven <lat ik niet tot een 
gedetailleerd interieurontwerp ben gekomen, maar <lat ik met deze nagenoeg 
ongematerialiseerde renders de ruimtes probeer weer te geven. De overige 
renders van de gevel en het interieur zal ik in het onderdeel Artist Impessions 
presenteren. 

Schakding vcsrubule, ha! met trap en lounge, vanuit de vcstibu1c gezicn De reap als vcrricaal schakelclcmcnt tusscn dt: verdicpingen 

Hct appartement van binncn De dienstwoning mer spantcn en buircnruimre 
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