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'Monumentaal in aanleg, schilderachtig in detail.' 

'Probleem van de hoekwoning is de handhaving van de 

continuïteit van de gevels met gelijktijdige markering van het 

bijzondere punt van het stedelijk weefsel. ' 

H.P. Berlage 



VOORWOORD 

Het vóór u liggende afstudeerverslag is het resultaat 

van de afgelopen 12 maanden hard werken. Het is een 

interessante, intensieve, buitengewoon leerzame en 

vooral ook leuke tijd geweest. 

Het deelnemen aan een theoretisch project voelde als 

een nog te ontwikkelen competentie en bood me tevens 

de mogelijkheid deel te nemen aan een boeiend project, 

in een groep enthousiaste en gemotiveerde mensen. Het 

resultaat is zichtbaar in de prachtige encyclopedie en 

later in de individuele ontwerpen. 

motivatie, kritiek en inspiratie. Hun enthousiasme voor 

mijn persoonlijke fascinaties heb ik steeds als heel 

bemoedigend ervaren. 

Daarnaast wil ik mijn ateliergenoten bedanken voor hun 

bijdrage en teamspirit 

In persoonlijke kring wil ik de mensen bedanken die mij 

het afgelopen jaar gesteund en voor me klaar gestaan 

hebben. Te weten mijn ouders Ed en Carla, lggie, mijn 

zussen Michelle en Eline, Wim en Wilma Dekkers en mijn 

vrienden die naast serieuze bijdragen ook af en toe de 

Allereerst wil ik hierbij mijn begeleiders Bernard nodige ontspanning verzorgden. 

Colenbrander en Sjef van Hoof danken voor hun Dion Sparnaaij, Augustus 2011 





SAMENVATTING 

In kader van het groepsonderzoek van afstudeeratelier 

Naast deed ik onderzoek naar woongebouwen in 

Amsterdam-Zuid. Het voorname stadsdeel, vormgegeven 

naar het stedenbouwkundig plan van Hendrik Petrus 

Berlage, fascineerde me zodanig dat het de aanleiding 

vormde voor mijn persoonlijke onderzoek. 

Mijn onderzoek heeft als doel de kwaliteiten van Plan 

Zuid en zijn bebouwing aan te tonen en te benoemen. 

In een later stadium was het doel een eigen gebouw aan 

het stadsdeel toe te voegen dat wat kwaliteiten betreft 

aansluit bij de omliggende bebouwing. 

Het onderzoek naar Plan Zuid heb ik opgesplitst in drie 

delen, namelijk een architectonisch onderzoek, een 

architectuur historisch onderzoek en een locatiegebonden 

onderzoek. 

Het architectonisch onderzoek heb ik vormgegeven 

volgens hetzelfde principe als het groepsonderzoek. 

Waar het gezamenlijke onderzoek verschillende 

gebouwtypologieën analyseert aan de hand van een 

aantal architectonische aspecten, spitst mijn individuele 

onderzoekzich toe op architectonische aspecten typerend 

voor woningblokken in Amsterdam Zuid. 

De hoekwoningen van een woningblok vormden steeds 

de uitzondering ten opzichte van de tussengelegen 

woningen. Dit is duidelijk zichtbaar binnen het gebied en 

tevens zo benoemd door Berlage. Daarom heb ik besloten 



om de hoekwoningen en tussenwoningen van een blok te 

analyseren op zes aspecten die de problematiek van de 

hoekwoningen vormen, namelijk: oriëntatie, ontsluiting, 

sequentie, geve/(ornamentiek), openbare ruimte en 

veroudering. 

Uit dit onderzoek heb ik geconcludeerd hoe er ten tijde van 

de bouw van Plan Zuid met deze aspecten is omgegaan 

en hoe en of de gebouwen zijn aangepast aan huidige 

woonwen sen. 

Tegelijkertijd met het architectonische onderzoek ben ik 

gestart met het architectuurhistorisch onderzoek naar de 

wording van Plan Zuid. Aan het einde van de negentiende 

eeuw groeide Amsterdam sterk door de industrialisatie 

waardoor stadsuitbreiding noodzakelijk werd. Stimuli 

door rijk en gemeente hebben geleid tot uitbreiding en 

ontwikkeling van stadsdelen zoals Plan Zuid. Het doel dat 

Berlage heeft nagestreefd is het ontwerpen van een buurt 

die qua uitstraling en sfeer uniformiteit, rust, ordening en 

monumentaliteit oproept, waar de bebouwing deel van 

uitmaakt en deze versterkt middels de woonblokken van 

de Amsterdamse School. 

Vervolgens heb ik een locatie gezocht binnen Plan Zuid die 

interessant en uitdagend is voor het hoofddoel van mijn 

afstuderen, namelijk een kopgebouw van een woonblok 

ontwerpen op een prominente locatie in Plan Zuid. 

Het paradepaardje van Plan Zuid is de Minervalaan, ik 
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heb mede daarom gekozen voor een vlakbij gelegen 

woonblok aan de Am stel. 

Vervolgens heb ik fictief het deel van het blok weggehaald 

dat voor mij het interessantst is in het kader van het 

ontwerpen van een nieuw appartementengebouw. 

Op basis van locatiegebonden onderzoek, toegespitst op 

de aanliggende bebouwing, heb ik een aantal concrete 

uitgangspunten geformuleerd op het gebied van 

zichtlijnen, gebouwhoogte, kozijnhoogte, dakkappen, 

ritme en symmetrie. 

De drie onderzoeken hebben gezamenlijk geleid tot een 

groot aantal ontwerpuitgangspunten. Deze vormden de 

start van het ontwerptraject met als uitgangspunt voor 
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alle gebouwonderdelen een synergie te creëren tussen 

oud, nieuw en de sfeer van het gebied, met in acht name 

van de speerpunten van Berlage; monumentaliteit en 

eenheid. De gevel bijvoorbeeld verbindt als het ware de 

gevels van de Stadionkade en de Velasquezstraat. 

Ook komt de synergie tot uiting in de kenmerkende details 

van de Amsterdamse School die op een passende manier 

in het kopgebouw ondergebracht zijn. 

Ook de indeling refereert aan de originele bebouwing, 

de tussengelegen woningen zijn eenvoudig van aard 

en refereren aan de vroegere tussenwoningen. Een vrij 

indeelbare plattegrond bevordert daarbij de sociale 

diversiteit. 
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De hoekwoningen vormen de uitzonderingen. Dit zijn de Daardoor heeft het traject dat ik heb afgelegd mijns 

grotere appartementen waaronder een penthouse, die inziens tot een ontwerp geleid dat past binnen het 

ontworpen zijn voor de meest veeleisende bewoners van afstudeeratelier Naast. 

Plan Zuid. Het penthouse is het summum qua grootte en 

luxe. 

De gemeenschappelijke binnentuin, zoals die veel 

voorkomt in de woonblokken in Plan Zuid, vormt een 

ontmoetingsruimte die de sociale interactie van de 

bewoners vergroot. 

Al met al valt te concluderen dat mijn ontwerp aansluit 

op de bestaande bebouwing zonder over te komen 

als een kopie van het bestaande. Veel oorspronkelijke 

ontwerpuitgangspunten heb ik opnieuw geïnterpreteerd. 
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INLEIDING AFSTUDEERATELIER NAAST 

Bernard Celenbrander I jan 2011 

In het najaar van 2010 zette een groep van verse 

afstudeerders van de Eindhovense architectuur

mastertrack, verenigd in het Naast Atelier, zich 

aan het verzamelen van een reeks gebouwen uit 

de ruimtelijke werkelijkheid van het Nederlandse 

landschap en de Nederlandse stad. De gebouwen 

zouden moeten voldoen aan de eenvoudige 

maatstaf dat ze naast een ander gebouw stonden 

en, meer in het bijzonder, dat ze met dat andere 

gebouw op enigerlei wijze een verstandhouding 

onderhielden. Na een korte maar hevige periode van 

kijken, selecteren en analytisch natekenen, werd het 
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verkregen materiaal samengebracht in deze dikke 

encyclopedische bundel. 

Waarom werd besloten om een onderzoek te 

starten naar de architectuur van 'naast'? Dat werd 

gedaan vanuit een sterk besef dat het ontwerpen 

van architectuur veel meer is dan een zaak van vrije 

vormvinding. Creativiteit is iets moois, maar komt 

pas volledig tot bloei wanneer de directieven ervan 

begrepen worden. Vandaar dat architectonisch 

onderzoek niet gedijt bij de synthetische vrijheid 

van het laboratorium, maar zich moet betrekken op 

regels en uitzonderingen in de concrete ruimtelijke 

werkelijkheid buiten. Architectuur ontstaat per 



definitie ten opzichte van iets anders. Om preciezer 

te zijn: architectuur ontstaat in een uiteenzetting 

met een ruimtelijke context of een ideële traditie. 

De veronderstelling dat een gebouw iets naast 

zichzelf nodig heeft - hetzij concreet, hetzij 

denkbeeldig - om voorstelbaar te worden, legt 

een buitengewoon interessant onderzoeksdomein 

open. Wil men zich op dat domein kunnen 

bewegen, dan is allereerst een volwassen omgang 

met de geschiedenis vereist. lets dergelijks hoeft in 

de tegenwoordige architectuur niets abnormaals 

te zijn. Al enkele decennia geleden immers, 

werden in de architectuur de maatstaven van het 

modernisme langzaam maar zeker omgebogen tot 

de maatstaven van het postmodernisme. Sindsdien 

staan ontwerpers bij voorkeur niet meer automatisch 

met hun rug naar het verleden, maar zien ze 

zichzelf eerder als bemiddelaars in een historische 

continuïteit. Dat werkte ook door in een toenadering 

van de betrokken academische velden. De discipline 

van de architectuurgeschiedenis kwam dichter 

dan voorheen bij de ontwerpdiscipline te staan. 

Ze hadden elkaar nodig, deze twee vakgebieden, 

of meer adequaat: het ontwerpen ging zwaarder 

leunen op de geschiedenis. Branchevervaging -

ontwerpers die zich als historici gingen gedragen en 
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andersom- was daarbij niet uitgesloten. onvermijdelijk om de geschiedenis in te duiken? 

Een beroep doen op de geschiedenis is in de Wat houdt het precies in om op de schouders van 

architectuur tot de conventies gaan behoren. Maar voorgaande generaties te staan? Betekent dat per 

wat betekent dat beroep precies? Is die geschiedenis se dat er vooruitgang is? Of zijn achteruitgang en 

werkelijk een constituerende factor in de creatieve verlies net zo goed inbegrepen bij het historisch 

voortgang van de cultuur geworden? En is dat sinds verloop? 

de opkomst van het postmodernisme inderdaad 

toegenomen in vergelijking met de praktijk van Grondige vragen als deze horen bij het onderzoek 

voorheen? Kan het zijn dat de functie van het dat uitgevoerd wordt in het Naast Atelier. Door 

verleden alleen in schijn van belang is, maar bij nevengeschikte gebouwen te onderzoeken 

nader inzien geen ander doel dient dan een obligate moeten verschillende historische momenten ten 

rechtvaardiging van het eigen handelen? Is het voor opzichte van elkaar gewogen worden. Dat lijkt 

het begrijpen van een ruimtelijke context werkelijk allemaal heel vanzelfsprekend, maar is toch niet 
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zonder intellectuele risico's. Om de ideologische 

complicaties ervan te begrijpen, is het goed om 

de gedachten terug te laten gaan naar een uit 

1965 stammend essay van de slavist Karel van het 

Reve, waarin hij de door marxisten aangehangen 

opvatting onderuit haalt dat we, om een zaak te 

begrijpen, het verleden en het ontstaan van een zaak 

moeten bestuderen.1 Volgens Van het Reve betreft 

de neiging om zich in de geschiedenis te verdiepen 

een gewoonte uit de romantiek die zo ingeburgerd 

is geraakt dat we haar nauwelijks meer opmerken, 

laat staan kritisch bekijken. In feite echter is het 

niet altijd zinvol om de geschiedenis er bij te halen. 

'Men gunt zich nauwelijks de tijd een zaak zelve te 

bekijken, maar werpt zich terstond op het verleden 

van die zaak in de onjuiste veronderstelling dat het 

antwoord op de vraag wat iets is gegeven is met 

het antwoord op de vraag waar iets vandaan komt: 

Aldus Van het Reve, in een van zijn vele pogingen de 

stutten weg te trekken onder marxistische geboden 

en verboden. 

Wanneer Van het Reve gelijk heeft, is het 

historistische perspectief niets anders dan een 

alibi voor de rechtvaardiging van later handelen. 

Het alibi dient om het licht op de eigenlijke zaak te 

onttrekken. Maar we zouden er beter aan doen om 
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de aandacht uit te laten gaan naar de zaak zelf. 

Toegepast op de architectuur betekent de 

Reviaanse blik op de kwestie dat het niet voldoende 

is om voor een bepaald ontwerp van een gebouw of 

morfologisch ensemble een historische voorloper te 

kunnen aanwijzen. Wat we daarentegen wel nodig 

hebben is een verklaring omtrent het artefact zelf. 

We noteren het punt dat doorVan het Reve gemaakt 

wordt. Zo lang we niet weten hoe we het artefact 

op zijn strikt eigen merites moeten kwalificeren, 

heeft het weinig zin om verbanden te leggen 

met artefacten op andere plaatsen en uit andere 

tijden. Als architectonisch onderzoekers verplicht 
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dit ons tot toegewijde concentratie op het object 

op zichzelf, voordat we ons bekommeren om de 

wijdere kringen in ruimte en tijd. Toch is niet te 

ontkennen dat de architectuur verslingerd is geraakt 

aan historische connotaties en verkenningen, 

om zo een object van een verklarende omgeving 

te voorzien. Tegenwoordig wordt geen plan 

gepresenteerd zonder beroep op inspiratiebronnen 

en referenties, op die manier inderdaad antwoord 

gevend op de vraag 'waar iets vandaan komt: Het 

is de architectuurtheorie die de rugdekking geeft 

voor deze praktijk, wellicht het meest uitgesproken 

in de geschriften van Giorgio Grassi. Voor Grassi 



valt architectonische kennis exact samen met 

historische kennis. 'Omdat alles al is gezegd, kan het 

ontwerp in verhouding tot de geschiedenis niets 

anders dan tautologie zijn~ beweert hij, 'Architectuur 

maken betekent dus steeds verder doordringen in 

dit verband, het betekent steeds grondiger kennen2
• 

Aldus is bij Grassi het perspectief ten opzichte van 

de modernisten volledig gedraaid. Zij stonden met 

hun rug naar de geschiedenis, hij daarentegen staat 

met zijn rug naar de toekomst. 

Is er een gelijk vast te stellen, wanneer gekozen moet 

worden tussen het moderne en het postmoderne 

standpunt? Het is verleidelijk om in dit geval de kool 

en de geitte sparen en te vermoeden dat de waarheid 

in het midden ligt. Er is geen exclusief perspectief, 

voor- dan wel achteruit gericht, denkbaar wanneer 

we goed tot ons laten doordringen dat we ons 

ook met het culturele domein van de architectuur 

midden in het darwinistische universum bevinden. 

Bij Darwin zijn er geen onveranderlijke essenties, 

maar alleen veranderlijke soorten. Evolutie houdt 

hoe dan ook beweging in. Ze geeft het artefact, net 

als een levend wezen, een motief uit het verleden 

mee dat zich tot de huidige dag heeft weten te 

handhaven en dat bij voldoende aangepast gedrag 

ook toekomstkansen heeft. 
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Wie Darwin serieus neemt, heeft geen andere keus 

dan Grassi's eenzijdig achterwaartse perspectief 

te verwerpen als zijnde te beperkt. Evenzeer is 

Karel van het Reves exclusieve belangstelling voor 

het ding zelf, los van historische reminiscenties, in 

zoverre onvolledig dat ook daarmee de door Darwin 

geponeerde veranderlijkheid van de materiële 

wereld onderbelicht blijft. We hebben, met andere 

woorden, niet genoeg aan de uiterst precieze 

duiding van de dingen op zichzelf- in architectuur 

uitgedrukt: de gebouwen zoals ze zijn en zich 

voordoen- we moeten het gedrag van de dingen in 

de tijd zien te doorgronden. We moeten nauwkeurig 
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bezien hoe en waar ze veranderen en hoe de 

gebouwen zich in relatie tot elkaar aanpassen aan 

evoluerende omstandigheden. 

Precies ditanalyserenvan gedragonderveranderlijke 

condities is het idee achter het onderzoek dat wordt 

uitgevoerd in het Naast Atelier. Aanname daarbij 

is dat de evolutie van architectuur zich niet alleen 

voordoet bij gecanoniseerde topstukken, maar 

wellicht nog veel meer in de banale bouwkunde: 

daar waar de geschiedenis of de ruimtelijke context 

half bewust, half onbewust geëxploiteerd wordt, 

afhankelijk van de toevallige omstandigheden van 

het moment. Vandaar dat in deze encyclopedie 



gebouwen voorkomen die eerder vanwege hun 

evolutionaire positie gekozen zijn dan vanwege hun 

esthetische kwaliteit. We vegen de esthetiek hier niet 

onder het tapijt, zeker niet, maar we maken haar tot 

een afgeleide van het gedrag van de architectuur

en wel de best denkbare afgeleide, onder de best 

denkbare omstandigheden. 

' Karel van het Reve, 'Het Ruslandbeeld van de Nederlandse intellectueel' 
(1965), in: Verzameld Werk 2 (Amsterdam 2008), p. 683-684. 
2 Giorgio Grass~ De logische constructie van de architectuur (Nijmegen I 997), 
p . 91-92. 
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ATELIER NAAST BEGRIPPEN 

De in groepsverband gemaakte encyclopedie zijn analogon. Twee gebouwen worden als een paar 

bevat een gethematiseerde verzameling van 

architectuurvoorbeelden die naast elkaar bestaan. 

Daarbij is de architectuurgrammatica van deze koppels 

geanalyseerd, dat wil zeggen de te onderscheiden 

concrete elementen van een gebouw en hun 

onderlinge relatie.1 Telkens legt het paar onderlinge 

formele verbanden die als grondslag kunnen dienen 

voor het categoriseren naar de aard van zijn analogie. 

Zo ontstaat een verzameling van analoge paren waarbij 

de vorm en betekenis doorgrond is en bovendien 

de onderlinge relatie blootgelegd is. Centraal staat 

de vraag hoe een gebouw geïnterpreteerd is door 
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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 een 

interpretatie van A genoemd worden. Hierbij hoeft het 

architectuurkoppel dus niet fysiek naast elkaar te staan, 

maar kan eveneens contextueel naast elkaar staan. Een 

duidelijk voorbeeld van een niet-fysiek naast is L'arc de 

Triomphe en La GrandeArchete Parijs. 

Het uitgangspunt voor deze zoektocht naar 

analogieën, is de veronderstelling dat ook het 



architectuurlandschap een rijke soortendom kent, 

die zich net zo willekeurig verbreidt, verbreedt of 

verspreidt zoals in de evolutietheorie van Darwin 

gesteld wordt.2 Hieruit volgt dat stedelijke evolutie 

en natuurlijke evolutie in overeenkomstige termen 

kan worden beschreven, en daarmee ook de relatie 

tussen twee gebouwen 'naast' elkaar. Zo kunnen we 

bijvoorbeeld spreken van mutatie of degeneratie van 

de soort. Categorisering van de verzameling geschiedt 

Nederland: de historische binnenstad, de uitbreiding 

na de woningwet in 1901, de wederopbouwwijk, de 

postmodernistische stad en het buitengebied. Dit komt 

voort uit de hypothese dat analogieën opgericht in 

gedifferentieerde tijdsperioden te vergelijken zijn door 

de wijze waarop ze geïnterpreteerd zijn en worden. 

Deze wijze van interpretatie bepaalt vervolgens de 

categorisering van deze encyclopedie. 

aan de hand van dit soort termen en wordt verderop DE KERN EN DE RANDVERSCHIJNSELEN 

gedefinieerd. De begrippen 'kern' en 'randverschijnselen' spelen 

Als geografische inkadering is Nederland gekozen. een belangrijke rol bij de te definiëren categorieën. 

De encyclopedie toont een specifieke doorsnede uit Alvorens de categorieën te definiëren, zullen deze 
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twee begrippen ingekaderd worden. 

Als de categorie bepaald wordt waarin een analogie 

valt, dan gebeurd dat dus in termen van evolutie. De 

analyse leidt tot kwalificering van de ontwikkeling van 

het analogon. Hieruit volgt dat bepaald wordt hoe de 

fundamentele kern van A geïnterpreteerd 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 natuurlijk een grijs 

gebied tussen wat de kern van een gebouw behelst en 

wat zijn randverschijnselen zijn. 

De 'kern' of hetwezen van hetgebouwwordt hiereerder 
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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 wel heel veel kunt zeggen. Wat voor 

uitwerking 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. 



Als zijn randverschijnselen worden behandeld, gaat het 

over verschijnselen die minder aan de kern gekoppeld 

zijn. Sommige randverschijnselen kunnen weggelaten 

worden zonder dat het gebouw aan betekenis inboet

sterker, deze eigenschap op zichzelf leidt bij weglaten 

waarschijnlijk zelfs tot een sterker gebouw. Andere 

randverschijnselen vormen weliswaar geen onderdeel 

van de fundamentele kern, maar hebben wel een 

versterkende status. Weglaten zou tot een gebouw 

met een minder sterk karakter leiden. 

De kern en randverschijnselen zijn abstracte begrippen 

die het karaktervan een gebouw duiden. Toch wordtdit 

concreet in zijn vorm. De elementen die geanalyseerd 

worden 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. 

CATEGORIEËN 

Er worden een zestal categorieën binnen de 

encyclopedie onderscheiden. Deze categorieën zijn 

degeneratie, erosie, diversificatie, modificatie, mutatie 

en dissonantie. 
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DEGENERATIE 

De kern verdwijnt, maar de randverschijnselen 

blijven bestaan. De kern zal niet zoals bij dissonantie 

vervangen worden of transformeren zoals bij mutatie. 

Door het ontbreken van een betekenisvolle aard krijgt 

de verschijning een onbepaald karakter. 

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 binnen zijn verscheidenheid. 

Bij modificatie is deze eenheid verbroken en de 

interpretatie getransformeerd, terwijl bij diversificatie 

EROSIE een verbreding van de soort ontstaat waaronder ook 

De kern blijft bestaan, maar de randverschijnselen imitatie valt. Door dezelfde interpretatie concipieert 

verdwijnen in meer of mindere mate. De architectuur zich een gebouw met een gelijksoortig karakter en 

zou hierdoor sterker leesbaar kunnen worden. In vorm. 

tegenstelling tot degeneratie blijft een kern bestaan 

en wordt de betekenis van het gebouw niet verzwakt. 
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MODIFICATIE 

Ook hier blijven de kern en zijn randverschijnselen 

bestaan. Er is een aanpassing van één of meerdere 

elementen die het principe van de kern en de 

randverschijnselen onaangetast laat, maar de 

interpretatie en uitvoering van het wezen wijzigen. Net 

zoals diversificatie blijft de kern van het karakter gelijk, 

maar bij modificatie betreft het wel een gewijzigde 

interpretatie van deze kern wat leidt tot minder 

gelijksoortige vormen. Het gaat echter niet zover dat 

het deze kern zelf transformeert zoals bij Mutatie. 

MUTATIE 

Mutatie is de herinterpretatie van de kern. De 

kern wordt opnieuw samengesteld waarbij het 

oorspronkelijke karakter in meer of minder grote 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. Deze vereniging 

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. 
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DISSONANTIE 

A en B hebben geen onderlinge overeenkomsten wat 

betreft de kern en de randverschijnselen. Het analoge 

gebouw is een opvallende contrast ten opzichte van 

het gebouw ernaast. Het is geen mutatie doordat het 

geen herinterpretatie is van het andere, wel 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. 
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1 Definitie orchitectuurgrommotico 
~ Bernord Colenbronder, de verstrooide stolt hoofdstuk 2 
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ONDERZOEKSOPZET 

Het einddoel van mijn afstuderen is het ontwerpen van 

een kopgebouw binnen Plan Zuid. 

Met dat doel heb ik vooronderzoek gedaan op drie 

gebieden, relevant voor mijn eindproduct. 

Breed onderzoek is enerzijds nodig om de specifieke 

kwaliteiten van Plan Zuid en de functie van de 

hoekwoningen in het plan te typeren, anderzijds vind 

ik zo uitgangspunten waarmee ik het ontwerptraject 

kan starten. 

bouwlocatie. 

In het historisch deel wil ik via literatuurstudie een 

beeld vormen van Plan Zuid en 'zijn schepper' Hendrik 

Petrus Berlage. 

Ik wil de aandacht vestigen op de bebouwing in Zuid. 

Het betreft de bebouwing, grotendeels gerealiseerd 

door de architecten van de Amsterdamse school 

(en in mindere mate van het Nieuwe Bouwen), wier 

beroemde straatwanden een unieke bijdrage hebben 

geleverd aan de uitstraling van het gebied. 

Het onderzoek is onderverdeeld in drie delen: Genoemde stromingen wil ik kort bespreken vanwege 

een historisch, 

stedenbouwkundig 
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een architectonisch 

deel, toegespitst 

en 

op 

een 

de 

de uitstraling die mede bepalend is geweest voor 

de nationale en internationale aandacht voor en 



bekendheid van plan Zuid, ook hoop ik op die manier 

uitgangspunten te verkrijgen voor mijn ontwerp. 

In het architectonisch onderzoek wil ik gedetailleerd 

inzoomen op een viertal cases binnen het plan. 

Het doel is middels een aantal specifieke facetten 

betreffende de gerealiseerde bouwkunst (als zijnde 

Context en Oriëntatie, Buitenruimte, Sequentie, 

Ontsluiting, Ornamentiek en Verandering) onderzoek 

te doen naar problemen in en verschillen en/ of 

overeenkomsten tussen de vormgeving van hoek- en 

tussenwoningen in het geselecteerde gebied. 

Ten slotte zal ik, middels een bescheiden 

stedenbouwkundig onderzoek toegespitst op de 

locatie, onderzoek doen naar de aansluiting op 

de naastgelegen bebouwing (op het gebied van 

gebouwhoogte, verdiepingshoogte, hiërarchie binnen 

het blok, zichtlijnen en materialen). 

Het vooronderzoek zal uiteindelijk leiden tot het 

ontwerp van een hoekpand aan de Stadion kade, dat op 

een nog nader te bepalen manier een relatie aangaat 

met de naastgelegen bebouwing. Een ontwerp dat op 

zijn eigen wijze deel uitmaakt en bijdraagt aan Plan 

Zuid. 
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{:? IHET KOPGEBOUW IN PLAN ZUIDI ~ 
Theorie 

1. Architectuurhistorisch 
onderzoek 

PlanZuid 

2. Locatiegebonden onderzoek 

Hoe ligt de case in zijn context? 

3. Architectonisch onderzoek: 

............. 
Hoekwoning Tussenwoning 

1. Context en oriëntatle 
2. Bultenruimte 
3. Ornamentlek 
4. Sequentie 
5. Ontsluiting 

==> 
;::> 

==> 

Overkoepelend: Aanpassing 

~ 

~ 

Case Minervalaan 

ase Zomerdijkstraa 

Case Raphaëlpleln 
~ 

Case Titiaanstraat 

Ontwerp 

Ontwerpuitgangspunten: 

STEDENBOUW 

1. Eenheld 
2. Monumentalltelt 
3. Ma ss lvitelt 
4. Stedenbouw en architec
tuur zijn middelen tot sociale 
vooruitgang 
5. Voorrang stedenbouw ten 
opzicht van de individuele 
architectuur 
6. Oproepen sociale eenheld 
van de bewoners 

GEVEL 

1. Continuïteit in gevels van 
naastgelegen bebouwing 
2. Ornament Is functioneel als 
het zowel nut heeft als kunst 
uitstraalt 
3. 'Gevel sluit de bouwmassa 
af en verduidelijkt de struc
tuur' 
4. Hoekwoning Is de verbij
zondering van het blok 

KOPGEBOUW 

1. Continuïteit In gevels van 
naastgelegen bebouwing 
2. Massiviteit. blok~lndlg
ing 
3. Gebouwhoogte stadl
onkade sluit aan, hoogte 
Rubensstraat loopt af 

PLATIEGROND 

1. 'De publieke ruimte van de 
straat wordt benadrukt door 
de woonkamer aan de 
straatzijde te plaatsen' 
2. Centrale posttie van 
donkere, functionele ruimtes 
3. Hiërarchie van ruimtes is 
verschoven; keuken wordt 
verblijfsrulmte I.p.v. function
eel Badkamer wordt ook 
belangrijker 

HOEKWONING 

1. Zichtlijnen zijn belangrijk 
en bepalend 
2. Extra monumentaal 
3. Verbijzondering van het 
blok 
4. Representatief voor de 
stedenbouwkundige ruimte 
5. Verhoging of verlaging In 
de gevel 
6. Inspringen In de gevel 
7. Buitenruimte 

MATERIAAL 

1. Rationeel materiaalgebruik 
2. Baksteen: 'De architect Is de 
kunstenaar die met goedkoop 
materiaal een kunstwerk 
maakt' 
3. Goedkope bouwtechnieken 
4. Standaardisering en pre
fabricage 

Schematische weergave onderzoeksopzet 
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1. SERLAGE EN HET RATIONALISME 

Toen rond 1900 het begrip 'Sachlichkeit ' door 

Alfred Lichtwark uit Hamburg werd ingevoerd, 

was dit het begin van een nieuwe stijl. 

De architect Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) 

ontwikkelt zich tot grondlegger van de nieuwe 

stijl in Nederland en beschrijft de beginselen 

voor een 'architectonische stijl: die zakelijk is en 

uitgaat van de doelmatige vorm, die functioneel 

maar mooi is en tegelijkertijd sober en eenvoudig. 

De principes voor het werken in de nieuwe stijl zijn 

A Een architectonische compositie moet 

gebaseerd zijn op een geometrische grondslag; 
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B 

c 
Het mag geen kopie zijn van een oude stijl; 

De architectonische vormen zijn van 

geometrische aard, vrij van opvatting maar op de 

eenvoudigste zakelijke wijze ontwikkeld op hetzelfde 

schema van plattegrond en opbouw. 

In 'Gedanken über Stil in der Baukunst' uit 1905 

vraagt Serlage zich af wat stijl nu eigenlijk is. Hij ziet 

zich aan het begin staan van een nieuwe tijd en zijn 

nieuwe stijl zal moeten passen in een nieuwe cultuur. 

Ook in de betogen 'Studies over de bouwkunst, stijl 

en samenleving' uit 1905-1910 is Serlage vaag over 

de vorm die de architectuur in de toekomst moet 

krijgen. Het gaat hem meer om de principes, waarop zij 

gebaseerd moet zijn. 

Serlages uiteindelijke keuze voor de zakelijke stijl, 

gebaseerd op functie en ratio, op geometrische 

eenvoud en ordening is bewust en het gevolg van 

jarenlange studies en onderzoeken. Een stijl, die 

gebaseerd is op eenvoud van constructie en decoratie 

en op uitwerking en herhaling van basistypen en -

vormen. 

Aan het ornament kent hij veel waarde toe, maar 

het moet ondergeschikt zijn aan het architectonisch 

geheel, hij ziet versiering als een soort instinctieve 
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noodzaak. Volgens Berlage mag de bedoeling om een 

nutsvoorwerp tot kunstvoorwerp op te heffen niet 

expliciet verbeeld worden. 

niet zo zeer door de schoonheid als door de kracht en 

de massawerking bekoord. 

Het gebruik van baksteen beschouwt hij als een ode 

aan de kunstenaar in de architect, die met goedkoop 

Volgens rationalistische principes zouden econo- materiaal prachtige effecten kan bereiken. 

mische en constructieve overwegingen de keuze van 

het materiaal moeten bepalen. Berlages keuzes voor 

materiaal worden niet altijd op basis van genoemde 

principes bepaald. Zijn ideeën over materiaal en het 

gebruik ervan zijn zowel het resultaat van praktische 

ervaringen als afgeleid van zijn ideeën over schoon he id. 

Berlage heeft de esthetische kwaliteiten van een 

zorgvuldig gelede baksteenmuur ontdekt. Hij wordt 
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2. BLOKBOUW IN AMSTERDAM 

1. Maatschappelijke achtergronden van de het bouwen van huizen mogelijk werd. Het verlenen 

Amsterdamse sociale woningbouw: 

De woningwet, per 1 augustus 1902, betekende een 

cruciale stap in de ontwikkeling van de Nederlandse 

volkshuisvesting en architectuur. Gemeenten 

waren verplicht bouwverordeningen op te stellen, 

aan te scherpen en uitbreidingsplannen te maken. 

Ook kwamen er controlerende instanties als 

Bouw- en woningtoezicht, woninginspecteurs en 

gezondheidscommissies. 

De belangrijkste maatregel voor de architectuur van de 

sociale woningbouw was echter dat overheidssteun bij 
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van voorschotten was gebonden aan strenge regels 

en controle, die de vorm van de arbeiderswoningen in 

Amsterdam mede bepaald hebben. 

Na de instelling van de Woningdienst in 1915 

bemoeide de gemeente Amsterdam zich intensief 

met bouwplannen, met name met verkaveling en het 

aantal verdiepingen. 

Naast het aandeel van de woningbouwcorporaties, was 

er de gemeentelijke woningbouw die voor een groot 

deel in eigen beheer werd voorbereid en gefinancierd. 

De oprichting van de Woningdienst in 1915 is hiervan 



het gevolg. Publieke Werken had de taak grond uit te 

geven. 

Vanaf 1914 maakten achtereenvolgens stijgende 

materiaalkosten, mobilisatie, schaarste aan materialen, 

rentestijging en hoger wordende lonen particuliere 

woningbouw steeds minder rendabel. Door de 

economische crisis en de vluchtelingenstroom steeg 

de behoefte aan goedkope woningen weer snel. De 

woningnood, dankzij de woningwetbouw voor de 

oorlog net een beetje beheersbaar geworden nam toe. 

In november 1916 kwam de overheid met een 

nieuwe steunregeling om te voorkomen dat 

woningbouwverenigingen zouden stoppen met 

nieuwe plannen. De overheidssteun werd aanvankelijk 

uitgebreid met een subsidie. In 1919 werd een nieuwe 

regeling ingevoerd. Tegelijkertijd werden richtlijnen 

voor grootte en indeling van woningwetwoningen 

aangescherpt. Alleen arbeiderswoningen met ten 

hoogste 5 kamers kwamen in aanmerking. Voor 

middenstandswoningen werden in 1918 en 1919 

aparte regelingen opgezet. 

Toen de economische omstandigheden verbeterden, 

sloeg het landelijk beleid snel om. In 1920 werd de 

crisisbijdrage beperkt in re latie tot de woninggrootte. 
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Woningen tot 225 kubieke meter kregen de hoogste 

subsidie, groter dan 300 kubieke meter niets meer. 

Halverwege 1921 werd de hele voorschotregeling 

tijdelijk opgeschort uit geldgebrek. Eind 1921 en in 

1 922 werden de voorschotregelingen beperkt tot 

woningen van respectievelijk 260 kubieke meter en 

hooguit4 kamers, de crisisbijdrage nam af. Per 1 januari 

1 924 werd deze helemaal afgeschaft. 

Om de normale woningvoorziening te stimuleren werd 

in 1 920 een premieregeling voor particuliere bouwers 

ingesteld. Na 1923 werd de premieregeling vervangen 

voor een systeem van een 'tweede hypotheek' voor 
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bouwers. Tussen 1 932 en 1937 werden in het kader van 

crisisbestrijding weer voorschotten aan Amsterdamse 

woningbouwcorporaties toegekend. 



2. Sociale woningbouw en architectuur in Amster

dam: 

Naast woningbouwcorporaties hadden 

gemeente en volkshuisvesting invloed 

ook de 

op de 

architectuur van de sociale woningbouw via adviezen 

of betrokkenheid bij de keuze van architecten. 

De eerste Woningbouwverenigingen kozen vaak 

voor bewezen deskundigheid en het idealisme van 

architecten als Van der Pek, Lel i man en Berlage. 

Ook de verzuiling speelde een rol en verenigingen 

gaven hun eerste opdrachten regelmatig aan jonge 

architecten uit eigen kring. 

De meeste woningbouwverenigingen kozen echter 

vooraanstaande architecten of getalenteerde jongeren, 

het enige dat ze niet deden was voor een bepaalde stijl 

kiezen. Vanaf 1915 werd het oordeel van de opgerichte 

schoonheidscommissie verplicht en bindend voor 

nieuwbouw. 

In oktober 1909 werden de eerste 28 

woningwetwoningen van Van der Pek opgeleverd. Er 

verschenen veel artikelen en recensies in de media voor 

een architectonisch project dat noch vernieuwend, 

noch spectaculair was. In de besprekingen van de 

eerste twee woningwetcomplexen en de prijsvraag van 
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bouwvereniging Rochdale voor een nieuw complex 

komt na de praktische indeling ook het gevelontwerp 

aan bod. Dit dient vooral sober en degelijk te zijn, 

het moet krachtig overkomen en indruk maken. 

Daarnaast moet de baksteenwand dominant blijven 

en het gevelontwerp moet een bij een sociale woning 

passende uitstraling hebben. 

en de regelmatige afwisseling van de bekroning en 

detaillering van de trappenhuizen benadrukken vaak 

de eenheid van de straatwanden. Meestal echter gaan 

achter de gevelcomposities steeds dezelfde woningen 

schuil, zoals in de particuliere woningbouw ook 

gebruikelijk was. 

Ingenieur Keppler, werkzaam bij de gemeente 

De architectuur van de eerste complexen van de Amsterdam, roept op tot engagement van de 

sociale woningbouw in Amsterdam kenmerkt zich architecten met de arbeidersbeweging, maar interesse 

door aansluiting op het rationalisme: 'eerlijke' gevels in de arbeiderswoning als architectonische opgave 

waarvan de decoratie aansluit op de constructie en leeft tussen 1910 en 1912 niet in brede kring. 

de interne structuur. Versieringen van de hoekpartijen Berlage, als woningwetarchitect en architectuur-
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theoreticus, schreef wel over de rol van de 

massawoningbouw in het stadsbeeld maar deed in die 

tijd geen duidelijke uitspraken over de architectuur 

van het woningblok. 

Begin jaren 20 kregen de architecten van de Amster

damse School grote invloed . Vanaf 1926 bepaalden zij 

tevens het bewind in de schoonheidscommissie, maar 

toen was er sowieso bijna geen architect binnen de 

woningbouwcorporaties, die niet in een op z'n minst 

'Amsterdamse Schoolachtige stijl' bouwde. 

De leden van de schoonheidscommissie, te weten de Groot Tjarden, Kepieren Abrahams 
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3. De typologie van de Amsterdamse sociale door de rationalisten Berlage, Van der Pek en Van Epen. 

woningbouw en Keppler: Kepplers steun voor De Klerk en de Amsterdamse 

School en zijn nauwe relatie met de rationalistische 

Ir. Keppler is tussen 191 5 tot 1937 directeur van de 

nieuw opgerichte Gemeentelijk Woningdienst in 

Amsterdam. Zijn bekendheid dankt hij aan het feit dat 

hij verantwoordelijk is geweest voor de vormgeving 

van de Amsterdamse sociale Woningbouw politiek. Ook 

wordt hij beschouwd als de man achter de Amsterdamse 

School. Toch zijn de meeste woningen die onder 

Kepplers leiding door woningbouwverenigingen en de 

gemeente Amsterdam zijn gebouwd niet ontworpen 

door architecten van de Amsterdamse school, maar 
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woningbouw zijn niet zo in strijd met elkaar 

als eventueel lijkt. De architecten, die Keppler 

opdrachten gunde waren allen architecten van 

naam, beloftes voor de toekomst en ze streefden 

naar 'schoonheid' in hun architectonisch werk. 

Keppler koos voor kwa liteit en architectonische 

reputatie en conformeerde zich aan tendensen in de 

Nederlandse architectuur, los van zijn eigen voorkeur. 

Keppler heeft persoonlijk veel aandacht gehad voor 

de typologie (verkaveling, bebouwingshoogte en 



plattegronden) van de woning en voor de harmonie 

van het stadsbeeld. 

Wat Kepplers ideeën over woningtypologie betreft 

heeft bouwhoogte prioriteit. Rond 1910 pleit hij voor 

de bouw van 'cottageflats' (etagewoningen in rijen 

van slechts twee verdiepingen hoog) en 'tenements 

flats' (vrijstaande huizen van twee verdiepingen met 

in totaal acht appartementen). Dit naar aanleiding van 

zijn bezoeken aan Engelse woningbouwprojecten. 

Het duurt tot 1913 tot Leliman de suggesties van 

Keppler heeft uitgewerkt en erin slaagt betaalbare 

huizen in de Indische buurt te ontwerpen met slechts 

indicatie blijkt te kloppen, laagbouw is maar iets 

duurder dan hoogbouw. Laagbouw is echter alleen in 

Noord een succes geworden. 

Onder druk van Keppler is de bouwhoogte van de 

woningblokken echter regelmatig verminderd. 

Complexen in de Schinkelbuurt (1912-1914) en aan 

de Trompenburgstraat in Zuid (1914-1915) bestaan 

gedeeltelijk uit drie verdiepingen. 

In de periode 1916-1918 werden voorschotten en 

crisistoelagen gemakkelijk uitgekeerd en de waren 

bouwprijzen nog niet extreem gestegen. Er werden 

grote woningbouwprojecten in Amsterdam-Zuid 

twee woonlagen en een zolderverdieping. Kepplers ontworpen, waarbij drie woonlagen regelmatig 
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norm waren. Door de crisis in de woningbouw en 

het stopzetten van rijkssubsidies, worden de na veel 

vertragingen uitgevoerde woonblokken in Zuid, met 

name in de Stadionbuurt, alsnog met vier woonlagen 

gebouwd. 

Een ander ideaal van Keppler betreft de 'hofbouw: Het 

gaat om het ontwerpen van openbare binnenterreinen. 

Net als de laagbouw wordt ook de hofbouw in 1921 

door de bezuiniging op de rijksvoorschotten bijna 

onmogelijk gemaakt. De in Plan Zuid door Serlage 

voorgestelde hofbebouwing in de Stadionbuurt is er 

nooit van gekomen. 
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Meer dan tien jaar later worden aan rustige 

binnenstraten in de Stadionbuurt met twee- en 

drieverdiepingsbebouwing enkele brede blokken 

met een binnengebied gerealiseerd. Op de plek van 

de door Serlage ontworpen hoven is het Hygiëaplein 

ontworpen, een groot gesloten binnenplein. 

In een rapport voor de Volkshuisvesting van de Nieuwe 

stad te Amsterdam in 1909 gaat Keppler uitgebreid in op 

de slechte plattegronden van de woningwetwoningen, 

maar geeft ook voorbeelden van goede. Het 'Prince 

Albert modelhuis' (1851, Wereldtentoonstelling) is voor 

Keppler een voorbeeld van een de ideale plattegrond. 
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De indeling omvat voor elke woning een afzonderlijk 

toegangsportaal, een groot woonvertrek, drie 

slaapvertrekken en een spoelhok. De salon heeft 

plaats gemaakt voor gescheiden slaapvertrekken voor 

ouders, zonen en dochters. 

Het voorstel van Keppler wordt in afgeleide vorm 

al vrij snel werkelijkheid in Amsterdam, waar bijna 

alle Amsterdamse woningwetcomplexen tot 1918, 

woningen van dit type bevatten, tot in de jaren 

dertig toe. De Amsterdamse 'Prince Albert-woningen' 

bevatten een brede beuk van ongeveer vier meter 

en een smalle van ca twee. In de beuk liggen aan een 

kant (meestal aan de voorzijde) over de volle breedte 
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Berloge~ ontwikkeling van Kepplen model, 1911 
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de woonkamer en aan de andere kant twee gelijke 

slaapkamers van een halve breedte. In de smalle beuk 

zijn het trappenhuis (meestal voorgevel), een halletje 

en de keuken geplaatst. In de goedkoopste versies is de 

keuken vervangen door een spoelhok, zodat het derde 

vertrek achter ook als slaapkamer dient. Ze zijn in het 

algemeen 10 tot 12 meter diep. Een nadeel is dat één 

en soms twee slaapkamers direct op de woonkamer 

uitkomen en niet in een halletje. Slaapkamers zaten zo 

wel dichter bij een warmtebron. 

In de loop van de jaren ontstond bij de verenigingen 

behoefte aan grotere en ruimer ingedeelde woningen. 

Gedeeltelijk wordt de vraag opgelost door de drie

en vierverdiepingswoningen via een eigen trap te 

verbinden met de zolder en extra slaapkamers op die 

verdieping. 

Een model voor een groter woningtype, het 'van der 

Tastype' wordt in diverse gewijzigde en eenbeukige 

varianten in Amste'rdam gebouwd. In de meeste 

liggen voorin het trappenhuis, een kleine kamer en de 

woonkamer, en achterin de keuken, een kleine en een 

middelgrote kamer. 

In Zuid in de Rivierenbuurt wordt later een variant 

met een binnen in het perceel gelegen trappenhuis 

gebruikt (variant uit de particuliere woningbouw). 

ONDERZOEK I ss 



4. Serlage als architect van het woningblok en decoratie, het effect van de gevels berust op duidelijke, 

Behrendt: vaak symmetrische, compositie en het reliëf en ritme 

van erkers. 

Met volkshuisvesting heeft Serlage zich tot 1910 niet 

expliciet beziggehouden, hoewel die in deze tijd de 

belangrijkste reden voor stadsuitbreiding is. 

Anders dan zijn medepioniers in de blokbouw Van der 

Pek en Van Epen nam hij voor die tijd niet actief deel 

aan de strijd voor betere woningen voor arbeiders. 

Serlage heeft tot 1910 wel ervaring met (duurdere) 

sociale woningbouw in opdracht van particuliere 

opdrachtgevers. Het betreffen grotere straatwanden 

die als blokgevel zijn opgezet. Er is sprake van sobere 
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In kleinere blokken werkt Serlage vooral met 

asymmetrische effecten. Hij is minder sterk (dan Van 

der Pek) gericht op de vormgeving van het blok als 

compact en krachtig geheel, waarin alles in dienst staat 

van de uitstraling van het totaalbeeld. Ornamenten 

spelen duidelijk een rol en zijn 'zelfstandig' uitgewerkt. 

Waarschijnlijk een kwestie van (groter) budget en 

gepastheid. In Van der Pek en Van Epens sociale 

woningblokken is elke versiering een luxe. 

Pas na opdrachten van woningverenigingen in 



1910 en 1911 krijgt Berlage meer aandacht voor de 

volkshuisvestigingsproblematiek. Hij maakt net in die 

tijd kennis met werken van de Duitsers Brinckmann 

en Behrendt, die het woningblok zagen als cruciaal 

element in de ontwikkeling van stedenbouw en 

stadsarchitectuur. 

De revolutie in de Berlijnse stedenbouw en de betekenis 

daarvan voor de bouw zijn het onderwerp in Behrendts 

boek Die einheitliche Blockfront als Raumelement im 

Stadtbau uit 1911. 

Volgens de theorie is blokbouw de logische oplossing 

voor het woningvraagstuk, niet alleen voor arbeiders 

ook voor de gegoede burgerklasse. Net als Behrendt, 

gelooft Serlage in de sociale symboliek van de 

blokbouw. De massabouw leidt tot eenheid (van 

belangen), die bewoners aan elkaar bindt. 

Het boek van Behrendt wordt door Serlage (via Keppler) 

in Amsterdam geïntroduceerd. Het legde de basis voor 

de ontwikkeling van de Amsterdamse School en werd 

de Nederlandse variant van 'die einheitliche Blockfront' 

(De Klerk, Spaarndammerbuurt Amsterdam). 

Naast de concrete opdrachten hebben de theorieën 

van beide Duitse architectuurtheoretici Serlage 

op tijd gemotiveerd zich te verdiepen in de sociale 

woningbouw als artistieke opgave. 
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3. OP WEG NAAR PLAN ZUID 

1. Stedenbouw, Berlage van Sitte naar Brinckmann worden in het artikel vergeleken aan de hand van de 

architectuur van de steden Parijs en Amsterdam, in de 

Relatiefvroeg in zijn loopbaan legt Berlage een verband 

tussen architectuur en stedenbouw. 

In 1883 plaatst hij een artikel in het Bouwkundig 

Weekblad, getiteld 'Amsterdam en Venetië: Zijn 

ideaal van moderne stedenbouw is het 'nieuwe' Parijs, 

de stad gebouwd vanuit een monumentale visie 

met brede boulevards en avenues, monumentale 

verkeersverbeteringenincombinatiemetmonumentale 

bouwkunst en monumentaal ruimtegebruik. 

context van de stedenbouwkundige situatie. Serlage 

betoogt dat de architectuur van een bouwwerk niet 

los gezien mag worden van het stadsbeeld, omdat 

deze dit beeld mee bepaalt. Het bouwwerk wordt weer 

gevormd door het karakter van de stad. 

Het inzicht in deze samenhang, hoewel met opvallende 

veranderingen, loopt als een leidraad door Berlages 

werk. 

In het bovengenoemd artikel gebruikt Serlage de 

De begrippen monumentaal en schilderachtig begrippen monumentaal en schilderachtig. 
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Het ideaal wordt volgens hem bereikt als men karakteristieke bebouwing. 

monumentale gebouwen monumentaal groepeert. Met schilderachtig bedoelt Serlage: onregelmatig, 

Monumentaal in de betekenis van monumentaal- blijkbaar toevallig, asymmetrisch zonder opvallende 

classicistisch, regelmatig, symmetrisch of ritmisch. Een perspectivische motieven. 

monumentaal stadsplan vraagt volgens Serlage als 

kunstenaar-architect monumentale gebouwen. In 1892 houdt Serlage een lezing over 'De kunst in 

Op de tweede plaats heeft hij bewondering voor de Stedebouw: geïnspireerd door de internationale 

monumentaal gegroepeerde schilderachtige stedenbouwtentoonstelling in Turijn en de uitgave van 

gebouwen, waarvan de grachtengordel in Amsterdam het werk 'Der städtebau nach seinen künstlerischen 

met haar bebouwing een heel sterk voorbeeld is. Grundsätze' in 1989 van Camillo Sitte. 

Ten slotte noemt hij de schilderachtige architectuur Volgens Serlag es toelichting behandelt Sitte in zijn werk 

in een schilderachtige omgeving; treffend voorbeeld vooral functies en afmetingen van bebouwde pleinen 

vindt Serlage de voor de Amsterdamse stadskern zo en de situering van kerken en monumenten. De stad is 
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voor Sitte een omhulsel van een sociale structuur, een 

gevormde ruimte. Ook wordt aandacht besteed aan 

de rol van de architect als volksopvoeder. De functie 

van architectonische verhoudingen, stratenvoering en 

pleinaanleg heeft tot doel de inwoners trots en blij te 

maken. 

Sittes boek heeft tot gevolg dat Berlages visie op de 

relatie tussen architectuur en stedenbouw verdiept, 

maar ook dat zijn maatstaven voor schoonheid 

veranderen. Zijn artistieke doel is niet meer een 

monumentale maar een schilderachtige oplossing 

voor de stedenbouwkundige situaties te realiseren. 
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Met de belangrijkste reden voor de steden tot 

stadsuitbreiding, het woningvraagstuk heeft Serlage 

zich aanvankelijk niet expliciet beziggehouden. Het 

woningprobleem was voor hem in die periode meer 

een artistiek dan een praktisch probleem. 

In 1894 echter benoemt Serlage in een lezing 

'Bouwkunst en Impressionisme' de progressieve 

toename van de bevolking en de zichtbare uitbreiding 

van de steden als gevolg ervan. Zijn nieuwe inzicht 

is dat hij het probleem van de volkshuisvesting als 

sociale en esthetische grondslag van stedenbouw en 

architectuur opvat. 

Stedenbouw en het engagement met de 



volkshuisvesting vallen samen, maar er is rond 

de eeuwwisseling geen gehoor voor 'de ordelijke 

realisering van een door maatschappelijke 

veranderingszin getekend bouwprogramma' (citaat 

uit 'De verstrooide stad': 'In de vallei van Geddes; 

Celenbrander 1999). 
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4. PLAN ZUID 

1. 1905 Eerste Plan Zuid, Sitte en Stübben: 

In 1896 worden delen van Nieuwer Amstel, Diemen 

en Sloten bij Amsterdam ingelijfd. Het grootste 

samenhangend gebied omvat de nog nauwelijks 

bebouwde Buitenveldertsche Polder, tussen Amstel 

en Schinkel, ten zuiden van het Vondelpark en de 

Ceintuurbaan. 

Na lange tijd van economische stagnatie ziet 

Amsterdam zijn bevolking tussen 1850 en 1920 

verdrievoudigen tot 690.000 inwoners door de 

heropleving van de koloniale handel en het begin 
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van de industrialisatie. In 1875 wordt stadsuitbreiding 

concreet door middel van het plan van Ir. Kalff, de eerste 

stadsuitbreiding na de aanleg van de grachtengordel. 

Deze maakt in navolging van het afgekeurde plan 

van Van Niftrik in 1867, een plan dat goedgekeurd 

wordt door de gemeenteraad. Kalff beperkt zich tot 

het bouwrijp maken van het gebied, de invulling laat 

hij meestal aan speculanten over. Er worden veel 

slechte, onprettige woningen gebouwd. Ook ontstaat 

er een tegenstelling tussen de wijken voor burgers en 

arbeiderswijken. 

De belangstelling van particulieren en de gemeente 



1 I 

..... ~: 
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op het gebied van woningproblematiek groeit, maar 

tegelijkertijd ook de woningnood. De woningwet 

in 1902 zorgt voor een impuls voor de woningbouw. 

Het wordt voor gemeentes mogelijk om grond te 

onteigenen bestemd voor stadsuitbreiding en samen 

met subsidies voor sociale woningbouw worden 

uitbreiding op grotere schaal mogelijk, zoals ook in 

Zuid. 

Een eerste ontwerp voor een zuidelijke stadsuitbreiding 

wordt afgekeurd door de gemeenteraad. 

In 1900 wordt Serlage uitgenodigd om een ontwerp 

te maken voor een uitbreidingsplan dat aan hoge 

StadsuitbreidingAmsterdam esthetische eisen zou moeten voldoen. Serlage neemt 
1 
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van het afgekeurde plan het systeem van grachten, herinneringen op aan de barokke grachtenaanleg. 

hoofdverkeerswegen en het corso (de wandelweg) Serlage wordt in zijn planvoering ondersteund door 

over. De woningbouw ten behoeve van de burgers stedenbouwspecialisten Stübben en Sitte. 

wordttenzuidoostenvanhetVondelparkentenWesten Het eerste plan Zuid is voor een deel volgens Sittes 

van de Boerenwetering gesitueerd. De woningen voor theoretische principes ontworpen. Echter Stübbens 

de arbeidersklassen ten zuiden van de Ceintuurbaan. meer praktische ideeën uit 'Der Städtebau' van 1890 

bieden de grondslag, feiten, informatie en voorbeelden 

In 1904 verklaart Serlage zijn plan en verdedigt het voor het plan, waarin behoud van natuurschoon en de 

tegen recente kritiek. In het uitbreidingsgebied aanleg van wandelwegen een belangrijke rol spelen. 

heeft hij te maken met smalle straten, ondiepe 

bouwblokken, en uniforme huizen. Alleen in één 

gedeelte van de zuidelijke verbindingsgracht, in zekere 

zin de buitensingel van het nieuwe deel, roept Serlage 
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EersteP/anZuid, !905 
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Samenvattend kan gesteld worden dat Berlage 

de esthetische principes uit de Romantische 

school van de Duitse stadsbouwkunst in plan 

Zuid overgenomen heeft. Hij heeft een plan 

ontworpen waarin hij een voorliefde toont voor 

vroegmiddeleeuwse onregelmatige stratenaanleg en 

feitelijk gesloten pleinen en kruispunten en een open 

bebouwingspatroon. In het plan zijn geen sociale en 

economische aspecten opgenomen. 
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Minervalaan, !938 
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2. 1914 Tweede Plan Zuid, Brinckmann: 

In 1909 wordt in Duitsland het boek 'Piatz und 

Monument' van Brinckmann uitgegeven. Serlage is 

onder de indruk van het thema 'Städte bauen heisst: 

mit dem Hausmaterial Raum gestalten~ 

Het thema wordt het motto van zijn essay over 

stedenbouwkundige ontwikkeling: 'Stedebouw' 

uit 1909, waarin hij 'de ruimtebepalende rol van de 

bouwkunst' belicht. 

Brinckmann, die de ruimtelijke werking van de 

doet in zijn boek een aanval op Camillo Sitte en zijn op 

middeleeuws voorbeeld geïnspireerde stedenbouw. 

Berlage, als bewonderaar, belicht in zijn essay 

'Stedebouw' uit 1909 ook de positieve kanten van 

Sittes schilderachtige en romantische benadering van 

de stedenbouw. 

In een uitgebreide vergelijking kiest hij echter duidelijk 

voor de klassieke en monumentale benadering, die 

typisch is voor Barok. Hierin vindt hij namelijk de 

kenmerken die hij altijd ook al in architectuur zocht, 

het beste terug: geometrie, rust, regelmaat, orde en 

stratenplannen en gebouwen van de Barok als het stilering. 

grote voorbeeld ziet voor de moderne stedenbouw Serlage vindt het noodzakelijk bij een 
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stadsuitbreidingsplan een regelmatig schema te 

ontwerpen, met als resultaat een uit geometrische 

figuren samengesteld plan. 'Het kunstwerk' is volgens 

Serlage namelijk net als de natuur gebonden aan 

wetten. Net als in de natuur bestaat er ook in de kunst 

een aantal grondvormen, die een eindeloze variatie 

mogelijk maakt. 

Afgezien van zijn liefde voor monumentale, gestileerde 

schoonheid speelt bij het planschema zijn streven om 

orde in het gebied te brengen een rol. Zijn argumenten 

voor gestileerde ordening onderbouwt hij met een 

nieuw inzicht dat woningen van eenzelfde type, 

volgens een regelmatig plan, ook sociale gelijkheid van 

de bewoners vooronderstelt en gevoelens van eenheid 

bewerkstelligt. 

Volkshuisvesting en stedenplanning zijn voor Serlage 

tot één maatschappelijk en esthetisch probleem 

geworden. 

In 1914 krijgt Serlage de opdracht zijn eigen plan voor 

Amsterdam Zuid om te werken. 

Door onteigening op grote schaal in 1911 en door tot 

aankoop over te gaan was Amsterdam, in het bezit 

van het grootste deel van het zuidelijk stadsgebied. 

Dit in tegenstelling tot de beginsituatie ten tijde van 

het eerdere plan. Grondslag en doelstelling van het 
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uitbreidingsplan waren ook heel anders dan in 1905. Er 

moesten goede en zo goedkoop mogelijke woningen 

gebouwd kunnen worden voor de arme bevolking. 

In de toelichting op zijn plan in 1915 heeft Serlage 

een derde deel gewijd aan de esthetische problemen 

van de stadsuitbreiding. Geen wensdromen, maar een 

ontwikkeling tot een materialistische esthetiek. Het 

belangrijkste uitgangspunt is volkshuisvesting. 

In Amsterdam-Zuid gaat Serlage uit van geometrische 

figuren. Ruimtelijk, visueel en verkeerstechnisch krijgt 

het plan vorm en richting van een aantal spectaculaire, 

breed doorlopende assen. Het planschema 

weerspiegelt zowel zijn voorliefde voor monumentale, 
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gestileerde schoonheid als het streven naar het creëren 

van rust en ordening in het nieuwe stadsdeel. 

Het tweede Plan Zuid is sterk naar barokke voorbeelden 

geïnspireerd. 

Naast verkeersknooppunten wordt het monumentale 

bouwblok het uitgangspunt van het monumentaal 

stedenbouwkundig concept, waarin het accent op de 

natuur plaats maakt voor een accent op monumentale 

ruimtelijkheid. 

De woningblokken vormen de wanden van brede 

lanen, pleinen en straten die samen de compositie 

bepalen. Pleinen vormen een belangrijk element in de 

opbouw van de verschillende wijken. 



-.JDP/anZuia 1914 Twer:u~ 
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Het idee achter het karakteristieke plan is echter puur 

idealistisch. De voor Serlage esthetisch en ideologisch 

belangrijkste punten, de 2e Amstelbrug en het Station 

Zuid, vormen de uitgangspunten voor de vormgeving 

van het plan. Hij maakt verkeerspunten tot de centra 

van zijn plan omdat hij oprecht gelooft dat verkeer 

in de zin van uitwisseling van personen, goederen 

en gedachten zal kunnen leiden tot een nieuwe 

maatschappij. Zonder klassen en tegenstellingen, 

verenigd door een gemeenschappelijk ideaal en een 

symbolische eenheidsstijl als afspiegeling van de 

cultuur van de gemeenschap. 
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Vogelvluchtperspectief ontwerp Plan Zvi4 vanaf de Herlagebrug 
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Vogelvluchtperspectiefontwerp Plan Zuid, vanaf Starion Zuid 
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5. DE STRAATWANDEN IN ZUID 

1. De expressionistische baksteenarchitectuur als 

reactie op het rationalisme: 

De woningbouw van Plan Zuid, werd slechts in grote 

lijnen volgens het ontwerp van Serlage uitgevoerd. 

In de euforie over de kwaliteit van de straatwanden 

en hun samenspel met de stedenbouw is vergeten 

dat Serlage in 1915 een rationalistische invulling voor 

ogen had. 

De bekende straatwanden in Zuid zijn echter 

grotendeels het werk van architecten van de 

Amsterdamse School, De Klerk, Kramer en Van der Meij 

en anderen. 
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Eén van de belangrijkste jonge rationalisten JJ.P. Oud 

heeft in tegenstellingen tot vele anderen relatief vroeg 

(1916) ingezien dat voor architecten als De Klerk, 

Kramer en Van der Meij niet langer de rat ionalistische 

beginselen toonaangevende architectonische 

uitgangspunten zijn. Hij ziet hen als deel van een 

aparte stroming in de bouwkunst, met een gevaarlijk 

accent op individualisme. 

Met name De Klerk is volgens Oud een bedreiging voor 

de beginselen van Berlage, die de architectuur naar zijn 

mening op het niveau van een algemeen streven naar 

verheven schoonheid heeft gebracht. 

Oud waarschuwt er tevens voor dat de nieuwe richting 

zich niet lijkt te realiseren dat bouwkunst berust op 

constructie (Berlage) en niet omgekeerd. De stroming 

lijkt naar zijn idee de bewoonbaarheid en constructie 

ondergeschikt te maken om te voldoen aan de visie van 

schoonheid van genoemde architecten (schriftelijke 

reactie van Oud in reactie op opmerkingen van De 

Klerk over Berlage, 1916). 

Oud zetzijn verdediging van Serlage en het rationalisme 

in de volgende jaren voort. In een artikel over 'Het 

monumentale stadsbeeld' in 1917 wordt de nieuwe 

stroming, de 'z.g. Amsterdamse School' afgezet tegen 

de rationalistische vormgeving van de stad als geheel. 
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Oud constateert dat het monumentale is verworden 

tot een 'in het beginsel decadente~ 

Tot aan het eind van de jaren twintig bekritiseert Oud 

de Amsterdamse School, maar hij is niet blind voor de 

positieve bijdrage van o.a. De Klerk aan de vormgeving 

van stad en woningblok. 

In zijn Sauhausbuch uit 1926 geeft Oud een zeer 

negatieve beoordeling over De Amsterdamse School 

(geschreven in 1921) in het algemeen. Maar over 

het effect van het originele werk van De Klerk in het 

straatbeeld is hij positief. 

In zijn bundel 'Schoonheid in samenleving' van 1919 

schenkt Serlage aandacht aan De Amsterdamse 

781 DEEL A 

School en aan De Klerk, al worden geen namen 

genoemd. Hij wijst erop dat de bouwkunst een 

maatschappelijk karakter heeft en daarom niet als 

andere kunsten een persoonlijke kunst kan zijn. 

Serlage benoemt in het geschrift een van de 

belangrijkste verschillen tussen rationalistische 

blokbouw en die van de Amsterdamse School, namelijk 

de manier waarop architectuur en ruimte 

met elkaar verbonden worden. Voor de laatste zijn de 

karakteristieken van de straatruimte 

uitgangspunt voor het ontwerp en is de 'inwendige 

indeling' pas in tweede instantie relevant. 

Serlage echter kan en wil binnen- en buitenruimte 



niet los van elkaar zien. Bouwkunst is voor hem 'het 

scheppen van ruimte: van de binnenkant van de 

gebouwen dus. 

In Berlages visie op ruimte is geen plaats voor de 

stedelijke ruimte als zelfstandige factor, die centraal 

staat in de blokarchitectuur van de Amsterdamse 

School. De ruimteomsluiting heeft volgens hem een 

dubbelewerkzaamheid te vervullen, een werkzaamheid 

naar binnen en één naar buiten. 

Waar de Klerk uitgaand van de ruimtelijke en 

stedenbouwkundige context van zijn blokken als het 

ware van buiten naar binnen ontwerpt en dus geen 

ruimte omsluit, maar het karakter van de ruimte 

weerspiegelt. 

ONDERZOEK I 79 



2. De Amsterdamse School en de woningbouw extreme details. De stijl moet onmiddellijk duidelijk 

zijn in elke detail: kozijnen, deuren, interieurs, 

Het uitgangspunt is volgens de Amsterdamse School gebrandschilderd glas, smeedijzerwerk etc. 

niet de functie van een bouwwerk, maar de aandacht 

van de individuele architect voor de vorm. Geen vorm 

hoe excentriek ook wordt afgewezen. 

De Amsterdamse School kenmerkt zich door een 

enorme fantasie in de behandeling van oppervlakten 

en de benadering van ruimten. De gebouwen zelf 

maken indruk door hun massieve, uitspringende 

vormen en vele hoektorens. 

De decoratieve mogelijkheden van het bouwmateriaal, 

meestal baksteen, wordt gebruikt voor opvallende en 
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De architecten hanteren expressionistische en Art

Deco elementen gecombineerd met Nederlandse 

stijlkenmerken, voor een deel in het verlengde van 

Berlages methoden. 

De dood van De Klerk in 1923, als toonaangevend 

architect van de stroming, is een klap. Ook heeft 

de stroming last van de economische crisis (Eerste 

Wereldoorlog) en het feit dat bouwsubsidies niet 

langer worden verstrekt. De stijl wordt in die tijd 



Spoomdommerplontsoen, Miehelde Klerk 
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aan de economische situatie aangepast en verliest 

grotendeels zijn oorspronkelijke expressiviteit. 

De architecten van De Amsterdamse School kunnen 

hun sterke positie echter behouden want velen 

zijn in dienst bij zowel Publieke Werken als de 

Rijksgebouwendienst van Amsterdam. Bovendien 

bepalen zij de toon in de Schoonheidscommissie. 

'Wendingen: het tijdschrift van het gezaghebbende 

architectengenootschap Architectura et Amicitia, is de 

spreekbuis van deze generatie architecten. 

Als de economie zich tussen 1921 en 1925 herstelt, 

dalen de bouwkosten snel, de aanvoer van materialen 

is geen probleem meer en de situatie op de 

82j DEEL A 

arbeidsmarkt normaliseert. Er ontstaat tegelijkertijd 

een grote behoefte aan arbeidswoningen. Maar het 

opschorten van de overheidssteun maakt een eind 

aan de voorbereiding en de ontwerpen van de sociale 

woningbouw. 

De particuliere premiebouw bloeit op. Nieuw is 

nu dat de ontwikkelingen in de bouwkunst in 

eerste instantie in de particuliere woningbouw 

plaatsvinden, de sociale woningbouw wordt vooral 

trendvolger. Onder invloed van De Amsterdamse 

School in de Schoonheidscommissie is de rijkdom 

van de detaillering en de gemiddelde kwaliteit van de 

architectuur omhooggegaan. 



De gevelontwerpen uit de beginjaren van deze 

particuliere premiebouw in de jaren twintig, zijn 

vrijwel allemaal gemaakt door jonge architecten 

van De Amsterdamse School. De architectuur is in 

het algemeen sober, straatwanden zijn opgebouwd 

met eenvoudige volumes en vlakken, ze hebben 

weinig reliëf. De versiering beperkt zich tot grafische 

baksteenmotieven, bijzonder gevormde ramen, 

portieken en dakranden en hoekopbouwen. 

budgetten van de opdrachtgevers en het feit dat de 

architecten alleen het gevelontwerp maakten, de 

zogenaamde schortjesarchitectuur. 

De Amsterdamse Schoolarchitecten zijn, sterker dan 

hun rationalistische voorgangers, uitgegaan van de 

straatwand als geheel. Het ritme van de afzonderlijke 

huizen is bijna verdwenen. In hun werk zijn de 

afzonderlijke percelen van ondergeschikt belang, 

zij het niet zo opvallend als bij De Klerk, die ze actief 

De kortere gevels zijn vaak symmetrisch, de langere verstopt. 

bestaan uit series identieke, duidelijk herkenbare 

eenheden. De 'verzakelijking' is onlosmakelijk De architectuurvan De Amsterdamse School uit de jaren 

verbonden met de relatief hoge bouwprijzen, de lage 1922 tot 1926 komt direct voort uit die van de minst 
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sobere ontwerpen uit de jaren ervoor, al ontbreken de 

meer radicale experimenten van de beginjaren met de 

straatruimte en de straatwand. 

De gevelontwerpen formaliseren zich tot min of 

meer tot gestandaardiseerde composities, die hun 

identiteit vooral uit de detaillering moeten halen. 

Hoekoplossingen krijgen veel aandacht; er worden 

soms letterlijk topzware kunststukken uitgebouwd, 

altijd in relatie met de omringende ruimte uiteraard. 

De straatwanden bestaan uit identieke eenheden, 

zoals eerder ook gebruikelijk is geweest in de 

stroming. Duidelijk symmetrisch opgezette gevels zijn 

nog zeldzaam, net als informele gevelcomposities. 
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Velen hielden vast aan de verantwoorde en 'logische' 

herhaling van herkenbare en gelijke eenheden als 

een soort schakels in een ketting. Ook geliefd is het 

'verschoven ritme' van paren ramen die de beukmaten 

visueel overbruggen, waardoor de wand zich los 

lijkt te maken van de dragende structuur en een iets 

grootschaliger patroon krijgt. 

De schaalvergroting speelt ook een rol in de door 

Kramer bedachte nieuwe oplossing voor de compositie 

van de straatwand . Twee paren gewone perceelgevels 

worden steeds afgewisseld door een bijzonder paar 

met uitbouwen en speciale raampartij en, waarachter 



wel dezelfde woningen schuilgaan. 

Deze zeer a-rationalistische oplossing is het gevolg 

van het vernieuwende karakter van De Amsterdamse 

Schoolarchitectuur in de jaren twintig. Binnen een paar 

jaren komen de gewaagde constructies en overvloedige 

decoraties, die in de economisch sombere jaren uit de 

stroming verdwenen zijn helemaal terug. Ze worden 

toegepast in dynamische gevels met veel ruimtelijke 

ornamenten maar ook in grafisch versierde vlakke 

wanden, die het moeten hebben van het effect van 

lijnen, tweedimensionale vormen en kleurvlakken. 

De strakke en relatief .rijk versierde Amsterdamse 

Schoolarchitectuur tussen 1922 en 1925 is 

tegenwoordig vooral te zien in het oudere deel van 

de Rivierenbuurt In de sociale woningbouw zijn de 

voorbeelden zeldzaam . 

Voor de bouw van veel woningen in de jaren 

twintig, gebouwd in opdracht van de particuliere 

bouw in Amsterdam en de Amsterdamse 

woningbouwcorporaties, is de keuzevoor Amsterdamse 

schoolarchitecten een vanzelfsprekende geworden. 

Vanaf 1926 maken de gevelontwerpen van De 

Amsterdamse School die het afgelopen decennium 

het beeld bepaald hebben, een drastische verandering 

door. Traditie en soberheid komen opnieuw volop 
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Sobere Amsterdamse School, Hunzestroot, Rijnbuurt 
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terug. Vrijwel alle nieuwe complexen worden 

'bekroond' door een hoge doorlopende kap, van het 

model dat tot in de Eerste Wereldoorlog was gebruikt. 

Deze ontwikkeling in stijl van de Amsterdamse school 

is o.a. te zien in de Minervalaan in Zuid. 

Steeds meer architecten concentreren zich op 

eenvoudige volumes en silhouetten en op herkenbare, 

bijna traditionele vormen. Straatwanden worden 

rustiger, alleen de hoeken krijgen nog een speciale 

behandeling. Van de composities van lange 

gevelwanden blijft alleen de herhaling van herkenbare, 

gelijke delen over. Doorlopende rijen identieke gevels, 

afwisseling van gewone en speciale perceelgevels 

en informele composities worden steeds minder 

toegepast. 

Ook de lange balkons als gevolg van het spel met 

volumes, lijnen en vlakken uit de schortjesarchitectuur, 

de bijzondere erkers en ramen en andere typische 

Amsterdamse Schoolarchitectuur elementen, 

verdwijnen. Ze zijn niet langer in een eenvoudig en 

eerlijk beeld te passen. 

Buiten de hoekpartijen ontbreekt 'toegevoegde' 

decoratie; de vormgeving wordt nog bijna uitsluitend 

bepaald door het patroon van kap, metselwerk en 

deuren, ramen en ander houtwerk. 

Portieken en trappartijen zijn in veel gevels de 
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laatste plekken waar nog ruimte is voor versiering en 

frivoliteiten als bijzonder metselwerk, glas-in-lood- of 

smeedwerk. 

Woonkamererkers worden weer helemaal in, net als 

traditionele elementen als puntgevels, bogen, ware 

daklijsten en kozijnen met schuiframen. In sommige 

complexen zijn zelfs bijna rationalistische versieringen 

te vinden. 

De versobering van de Amsterdamse school zet door 

tussen 1926 en 1929. Eén van de beste voorbeelden is 

de bebouwing in de Stadionbuurt. 

De overgang van een schuin naar een plat dak, 
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kenmerkend aspect in die tijd, is hier goed te zien. 

De gevels zijn goed leesbaar, de buitenkant geeft een 

goed beeld van de binnenkant, behalve in de hoeken. 

Trappenhuispartijen geven de gevels ritme en verdelen 

ze in herkenbare eenheden. De vormgeving van deze 

eenheden en van hoeken wordt vooral bepaald door 

bijna functionele elementen: trappenhuispartijen, 

raamindeling, erkers, balkons en de soort en vorm van 

het dak. 

Puur decoratieve elementen, ingewikkelde 

metselpartijen, versieringsmotieven en kleureffecten 

uit baksteen komen maar sporadisch voor. Maar met 

de minimale middelen zijn de straatwanden in de 



Stadionbuurt tot een aan de straatruimte gerelateerd 

geheel gemaakt, sinds De Klerk en in De Amsterdamse 

School gebruikelijk. Hoekoplossingen hebben daarbij 

zichtbaar veel aandacht gekregen, goed te zien aan 

onder andere de Olympiaweg. 

De tendensen van de allerlaatste Amsterdamse 

School zijn goed en vaak direct naast elkaar te zien 

in de bouwwerken rond 1930 in Zuid rondom de 

Minervalaan en vooral ten zuiden van de Stadionweg 

en de Churchillaan. 

Gevels bestonden alleen nog uit functionele 

elementen, woonkamererkers, trappenhuispartijen, 

ingangen, ramen en kappen. De detaillering krijgt een 

traditionele of zelfs classicistische uitstraling. 

Symmetrische composities en perceelgevels en 

complete straatwanden zijn weer populair. Architecten 

maken gebruik van baksteen, van puntgevels en 

boogvormen, geprofileerde lijsten, pilasterachtige 

motieven in de gevelwand en schuiframen. 

In de Stadionbuurt bouwen de 

van De Amsterdamse School 

architecten 

voor de 

woningbouwverenigingen intussen het gebied vol. 

De laatste serie blokken worden in 1931 gebouwd. De 

ontwerpen zijn helder en eenvoudig. De gevels zijn 
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bijna allemaal opgebouwd uit okerkleurige baksteen 

en worden bekroond met identieke oranje kappen. 

Verspringingen in de rooilijn en het silhouetzijn beperkt 

tot hoeken en poorten, de kappen en daklijsten lopen 

ononderbroken door. De gevels zijn op grond van 

raam indeling, portieken en trappenhuispartijen min of 

meer leesbaar, maar de perceelindeling is minder dan 

voorheen benadrukt. 

Ook de raamvormen zijn per blok gereduceerd 

tot enkele solide standaardtypen. Spaarzame 

versieringen worden gevormd door elementen als 

portieken, trappenhuizen of in gevels geaccentueerde 

woonkamers. De Amsterdamse School lijkt geen 

relevante term meer, het woord traditionalisme lijkt 

meer op zijn plaats. 

De meeste hoekoplossingen bestaan uit een 'huis: Met Nog is de stroming niet ter ziele. Een mooi voorbeeld 

aan een kant net voor de rooilijn, een puntgevel en is Blaauws blok in de Stadionbuurt; de statische gevel 

aan de andere kant om de hoek een 'zijgevel', die zich aan het pleintje in de Sportstraat is duidelijk op een 

onderscheidt door een van de omringende wanden, van de vroege meesterwerken van de Klerk gebaseerd. 

afwijkende indeling (Marathonweg). Ook de huisvormige hoekoplossingen die reageren op 
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de ruimtelijke situaties aan de Olympiaweg passen in rondom de gevelpijpen, zorgen voor afwisseling in 

de stedenbouwkundige architectuurtraditie van de verder eenvoudige gevels. 

Amsterdamse School, ondanks de traditionele opzet 

en detaillering. 

Kramer slaagt in zijn voorlaatste sociale 

woningbouwcomplexen (1931), een blok in de 

Rivierenbuurt, oude idealen te combineren met de nu 

gewenste soberheid. Het blok heeft weer verschillende 

gevels, afhankelijk van de karakteristieken van de 

omgevingen tamelijk kleine, opvallende hoekaccenten. 

De gevelcomposities berusten op afwisseling van 

verschillende formaten ramen. Bijzondere details, 

vorm en omlijsting van portieken en golfjes in de gevel 

De glorietijd van De Amsterdamse School, en zijn 

verschillende stadia, is in de jaren dertig voorbij. 

Een nieuwe generatie met aandacht voor nationale en 

internationale ideeën staat te trappelen om woningen 

en woningcomplexen te bouwen. Het contrast met de 

Amsterdamse school is totaal, de bebouwing wordt 

'economisch: zakelijk en sober; het accent ligt op 

functie van het bouwwerk. 
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3. Het Nieuwe Bouwen 

In Nederland groeit een generatie architecten op, die 

aandacht heeft voor internationaal levende ideeën. 

Belangrijke bronnen waren Bauhaus in Duitsland, Frank 

Lloyd Wright uit de VS en Le Corbusier in Frankrijk. 

Deze Nederlandse architecten staan achter het idee dat 

architecten hun mening over vorm niet moeten opleggen 

ten koste van de functie van het gebouw. Vorm moet 

functie volgen. 

De constructie zelf wordt het belangrijkst, de decoratieve 

baksteen raakt op de achtergrond. Nieuwe bouwmaterialen 

maken furore: beton, staal en glas. Ze worden bewonderd 
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om hun intrinsieke waarde en niet langer voor het oog 

verborgen. 

Concepten als licht, lucht en zonlicht worden belangrijk 

onderdeel van de architectuur. Een gebouw is niet 

langer een logge massa stenen, het wordt in feite 

gedematerialiseerd. Experimenten met hoogbouw en 

open-blokplanning krijgen een kans. 

Het zogenaamde Nieuwe Bouwen, 1920 en 1940, is 

duidelijk beïnvloed door Berlages opvattingen, met 

name op het gebied van economisch sober bouwen. 

De stijl echter wordt door Berlage afgewezen omdat hij 

het bouwen als kunst en het ornament als onderdeel 



ervan ziet. 

Het weglaten ervan houdt voor hem een ontkenning 

van de architectuur als kunstvorm in. Zakelijkheid is 

voor Serlage een uitgangspunt, geen kunst. 

Serlage citeert in een interview in het sociaal 

democratisch Dagblad Vooruit in 1932 één van de 

nieuwe zakelijke leuzen: 'die Architectur fängt erst an, 

wo das Ornament aufhört' en formuleert tegelijk zijn 

antwoord: 'die Kunst fängt erst an, wo die Technik 

aufhört~ 

Eén van de architecten van Het Nieuwe bouwen is JJ.P. 

Oud, voormalig rationalist en leerling van Serlage. 

Vanuit zijn rationalistische wortels kan hij begrip 

opbrengen voor Serlages kritiek en beklemtoont hij 

het belang van schoonheid in de architectonische 

ontwikkeling. 

Oud heeft in zijn lezing 'Over de toekomstige 

bouwkunst en hare architectonische mogelijkheden' 

in 1921 beschreven dat 'de toekomstige bouwkunst' 

zich rationeel op de levensomstandigheden baseert en 

voor alles zakelijk is. De bouwkunst zal ondergeschikt 

zijn aan de praktische eisen van de opgave en zich 

onderscheiden door materiaalgebruik (glas, staal, 

beton e.d.). 

Het is naar zijn mening een bouwkunst die zich in de 
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volheid van licht ontwikkelt naar een zuiverheid van als maatstaf te gebruiken. Het is volgens Oud het 

verhouding en een organische klaarheid van vorm. gevolg van het feit dat techniek en gebruikswaarde 

lange tijd in de architectuur als minderwaardig werden 

Elf jaar later gebruikt hij bovenstaande ideeën om 

op Berlages kritiek antwoord te geven. Gezien de 

esthetische doelstelling van de bouwkunst van 

Het Nieuwe Bouwen ('de toekomstige bouwkunst') 

concludeert Oud dat Serlage ongelijk heeft, want 

er is naar zijn mening geen sprake van weglating 

van geveelselementen ten koste van technische 

overwegingen. 

Hij komt Serlage tegemoet als hij constateert dat in Het 

Nieuwe Bouwen een tendens bestaat om zakelijkheid 

941 DEEL A 

beschouwd. Daardoor is de balans doorgeslagen naar 

de andere kant. Met Serlage is Oud het eens dat 'de 

kunst begint waar de techniek ophoudt~ 

Gedurende de volgende jaren zetten Oud en in zijn 

navolging de architecten van Groep '32 zich in voor 

de strijd tegen een dor rationalisme en volledige 

rationalisering van het ontwerpproces. 

Degenen die trouw blijven aan dit streven in Het 

Nieuwe Bouwen, afhankelijk van de omstandigheden 



en de crises meer of minder sober, zijn oprecht 

overtuigd dat daarin de oplossing is gelegen voorzowel 

maatschappelijke als architectonische problemen. In 

deze visie is ook functionele architectuur monumentaal 

en beeldt een visie uit over de plaats van de mens in de 

wereld. 
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4. Het Nieuwe Bouwen in Plan Zuid 

In Plan Zuid zijn slechts enkele bouwwerken 

gerealiseerd door architecten van Het Nieuwe Bouwen. 

De Apollohal aan de Apollolaan/ Stadionweg is een 

dergelijk voorbeeld. Het belendende Apollopaviljoen 

is in dezelfde stijl gebouwd. 

Een andere exponent van deze nieuwe bouwstijl in Zuid 

is de Openluchtschool. De architect Duiker wil door 

middel van het gebruik van glas, stal en beton optimaal 

profiteren van het zonlicht. Het resultaat is een open 

constructie waarin een centrale rol is weggelegd voor 

de gebruiker van het gebouw. 
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De drive-in woningen in de Anthony van Dijkstraat en 

de Atelierwoningen in de Zomerdijkstraat behoren tot 

de paar vooroorlogse woningen die in de stijl van het 

Nieuwe Bouwen zijn vormgegeven. De dunne muren 

en lichte constructie maken een open indruk. 

De architecten hebben echter voor de Tweede 

Wereldoorlog weinig mogelijkheden om hun 

ideeën concreet vorm te geven. Pas na 1945 kan het 

functionalisme in Amsterdam doorbreken. 



Atelierwoningen_ Zonstro Giesen Simons, ! 934 
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Een op de aanliggende bebouwing gericht onderzoek 

is in het kader van afstudeeratelier Naast een logisch 

onderdeel van het onderzoek. 

In dit onderzoek worden de locatie geanalyseerd, de 

hiërarchie tussen de hoeken van het blok en de gevels 

van de aangrenzende gebouwen. 

Deze gevels zijn gereconstrueerd met de bijbehorende 

afmetingen. Vervolgens wordt gekeken of er ritme en 

symmetrie in de gevels voorkomen. 

Tenslotte worden ook de vloer- en de kozijnhoogtes in 

kaart gebracht om te kijken of hierop aansluiten een 

optie is. 



1. LOCATIEKEUZE 

De keuze voor de locatie is een gevolg van een aantal 

factoren. 

Zo is de locatie, ten eerste, één blok verder gelegen 

dan de hoofdas van Plan Zuid, de Minervalaan. De 

Minervalaan is door Serlage oorspronkelijk bedoeld als 

de centrale verkeersader die Amsterdam Zuid en het 

stadscentrum met elkaar zou verbinden. Deze functie 

heeft de laan echter nooit gekregen, wellicht omdat de 

middenstand, waar de woningen voor bedoeld waren 

dit tegengewerkt heeft. De monumentale uitstraling 

wordt ook tegenwoordig nog steeds gewaardeerd. 

De Minervalaan wordt gezien als de meest exclusieve 

woonstraat van Nederland. Dit laatste gegeven vormt 

100 I DEEL A 

een interessante context voor het ontwerp. 

De context wordt nog interessanter omdat de locatie 

gelegen is aan de Amstelkade, die langs de Zuider

Amstel loopt. Dit heeft logischerwijs indrukwekkende 

zichtlijnen tot gevolg vanuit het nieuwe gebouw. 

Ten derde is het 'wegdenken' van het kopgebouw 

te verantwoorden omdat dit blok als enige in de 

nabijgelegen omgeving de monumentenstatus 

basisorde heeft, volgens de De Atlas Gordel 20-40. 

Het bestaande kopgebouw is overigens buiten het 

onderzoek gelaten om startpunten volledig te kunnen 

ontlenen aan aanliggende bebouwing. 





2. HIËRARCHIE 

Tussen de verschillende hoeken van een bouwblok 

is een hiërarchie waarneembaar. Gebouwen, en met 

name hoekgebouwen ontlenen hun vormgeving 

namelijk aan de stedelijke positie. Markante stedelijke 

posities kenmerken zich door extra monumentale 

gevels. 

Hiervan is ook op deze locatie sprake. De hoek tegenover 

Hoek 1 is uiterst monumentaal vormgegeven. Het 

is dan ook een onderdeel van een bouwblok aan de 

Minervalaan. Als gevolg ervan is Hoek I van het gekozen 

bouwblok het meest belangrijk. De hoek reageert op 

het gebouw aan de overzijde en is onderdeel van een 

hoge straatwand ten opzichte van de Amstel. 
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Hoek 11 is ondergeschikt aan Hoek I, maar is ook 

onderdeel van de straatwand. 

Vanaf de Amstelkade loopt de gebouwhoogte af. 

Hoek 111 heeft ook een lagere gebouwhoogte maar is 

belangrijker dan Hoek IV, die nog maar uit drie lagen 

bestaat. 



• 
HOEK IV 

I HOEK II 

STADIONKADE 



3. RITME EN SYMMETRIE 

De gevel van het woongebouw aan de Stadionkade 

vertoont heel duidelijk een ritme in de gevel. De 

middellijnen van de erkers bevinden zich op steeds 

dezelfde afstand, namelijk 4,75 meter. 

Het trappenhuis is hierop de enige uitzondering en 

dit is als zodanig herkenbaar. In het midden van de 

voordeur ligt dan ook een symmetrie-as. 

1041 DEEL A 



De aanliggende gevel aan de Velasquezstraat bevat 

geen symmetrie-assen maar vertoont wel een ritme. 

De bebouwing bestaat uit 7 woningen met een beuk

maat van 7,0 meter. 
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4. VERDIEPINGSHOOGTE 

In de verdiepingshoogte van het gebouw aan de 

Stadionkade is een veel voorkomend kenmerk van de 

Amsterdamse School architectuur aan te wijzen: De 

verdiepingshoogte neemt naar boven gezien af. De 

plint heeft de grootste hoogte. 

De dakkap is hoog in verhoudig met de gevel en bevat 

nog een zoldervloer. 
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De bebouwing aan de Velasquezstraat bestaat uit 

een huis met twee woonlagen met een kap. De 

verdiepingshoogten zijn hetzelfde. 
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S. KOZIJNHOOGTES 

De kozijnhoogtes in de gevel zijn nagenoeg constant. 

Alleen de begane grond wijkt hierin af. Er wordt gebruik 

gemaakt van een plint van 1 meter hoogte. Deze plint 

wordt doorgezet in het nieuwe gebouw. 

108j DEEL A 



Ook deze gevel bevat een hardstenen plint waarboven 

de kozijnhoogtes constant zijn. 

Daarboven ligt een dakkapel. 
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1. ONDERZOEKSOPZET 

Per categorie in het architectonisch onderzoek wordt 

antwoord gegeven op een aantal deelvragen 

CONTEXT EN ORIËNTATIE 

-Hoe wordt er omgegaan met oriëntatie? 

- Zijn er in zowel de voor- als achtergevel ramen 

geplaatst? 

-Zijn de ramergroter/hoger op plaatsen waar directe 

zoninstraling moeilijker is? 

BUITENRUIMTE 

- Is er een private buitenruimte aanwezig en waaruit 

bestaat deze? 

-In welke mate is deze buitenruimte privé? 
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ORNAMENTIEK 

- Zijn er in de gevel van het gebouw ornamenten 

aangebracht? 

-Heeft het ornament een andere functie? 

- Is er een hiërarchie te onderscheiden in de 

ornamentiek? 

SEQUENTIE 

- Hoe volgen de verschillende ruimtes elkaar op na 

betreding van het gebouw? 

-Hoe worden ruimtes verdeeld over de plattegrond? 

-Vindt de indeling voornamelijk plaats op basis van 

zoninstraling? 



- Is er een hiërarchie te onderscheiden tussen -Hoe zijn deze wijzigingen te verklaren? 

verschillende ruimten? 

ONTSLUITING 

-Hoe wordt/ worden de woning(en) ontsloten? 

- Is er sprake van een intern/ centraal trappenhuis met 

of zonder lift? 

- Zijn er verschillende voordeuren en zijn deze 

geclusterd? 

VERANDERINGEN 

- Is de woning gedurende zijn levensloop aangepast? 

-Hoe ingrijpend is deze aanpassing geweest? 
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2. CASES 

CASE 1 

Hoekwoning Minervalaan-Gerrit vd Veenstraat en tussenwoning Minervalaan 

CASE2 

Hoekwoning Zomerdijkstraat-Kinderdijkstraat en tussenwoning Zomerdijkstraat 

CASE3 

Hoewkoning Raphaëlplein en tussenwoning Raphaëlplein 

CASE4 

Hoekwoning Titiaanstraat-Raphaëlstraat en tussenwoning Raphaëlstraat 
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CASE MINERVALAAN 

Gevel Minervalaan 

1181 DEEL A 



Gevel Minervalaan Gevel Gerrit vd Veenstraat 
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Begane grond Eerste verdieping 

Tweede verdieping Derde verdieping 
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Begane grond Eerste, tweede en derde verdieping 

Vierde verdieping 
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CONTEXT EN ORIËNTATIE 

De onderzochte woningen zijn gelegen aan de Minervalaan en 

de Gerrit van der Veenstraat. De Gerrit van der Veenstraat is een 

redelijk drukke weg. De drukte wordt echter beperkt dankzij betere 

uitvalswegen in de directe omgeving. 

De Minervalaan kenmerkt zich door een brede groenstrook in het 

midden, met twee brede eenrichtingswegen aan weerszijden. 

De hoekwoning is gelegen aan het kruispunt van de Minervalaan 

en de Gerrit van der Veenstraat. Op de vier hoeken liggen vier 

identieke hoekpanden. Deze hoekpanden fungeren als een 

doorgang die je als het ware vanuit de Gerrit van der Veenstraat de 

Minervalaan intrekt. Dit wordt met name bewerkstelligd door de 

interessante, imposante en voorname gevels. 

Vanwege zijn positie in het bouwblok is de hoekwoning 
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voornamelijk georiënteerd op het noorden en oosten. Er bevinden 

zich enkele ramen in de achtergevel, die op het zuiden gericht zijn. 

Hierachter bevinden zich de keuken en een kleine slaapkamer en 

aansluitend de buitenruimte van de appartementen. 

De daglichtinval in de hoekwoning verloopt indirect via de noord

en oostgevel van het hoekgebouw. Meerdere openingen met 

bovenlichten voor een diepere lichttoetreding in genoemde gevels 

zijn het gevolg geweest. 

De tussenwoning is oostwest georiënteerd. Hierdoor vindt in de 

tussenwoning zelden directe zoninval plaats, met uitzondering van 

vroeg in de ochtend en laat in de avond. 

De fraaie bovenlichten in de voorgevel zijn erg doeltreffend wat het 

binnenlaten van zonlicht betreft. 
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BUITENRUIMTE 

De buitenruimte van de hoekwoning is al even ter 

sprake gekomen. Op de begane grond bevindt zich 

een heel kleine tuin, als weergegeven op de afbeelding. 

De balkons van de bovenliggende appartementen zijn 

niet veel kleiner dan deze tuin. 

Het creëren van buitenruimte is bij de hoekwoning 

een probleem geweest. Het kleine stuk zuidgevel 

kan niet veel buitenruimte herbergen. Bovendien zijn 

er uitsluitend zadeldaken en geen platte daken, die 

eventueel terrasruimte zouden kunnen bieden. 
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De begane grondwoning van de tussenwoningen 

heeft een relatief grote tuin over de gehele breedte 

van het appartement. De tuinen in het bouwblok zijn 

privé, de bovenliggende balkons kijken echter wel uit 

op deze tuinen. De balkons aan de drie bovenliggende 

appartementen zijn op het westen georiënteerd. 

De totale buitenruimte per appartement 

bedraagt ongeveer twaalf vierkante meter. Dit is 

vergelijkbaar met het balkon van een gemiddelde 

nieuwbouwappartement, deze ruimte is echter 

beperkt. Wellicht dat daarom op enkele plaatsen op 

het platte dak van de zolderverdieping een terras te 

zien is. 
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ORNAMENTIEK 

Zoals het de gevel van een hoekwoning binnen één van de meest 

markante straten in plan Zuid betaamt, is deze monumentaal 

vormgegeven en opvallend geornamenteerd. Ten eerste is 

de architectonische compositie op zichzelf opvallend. De 

uitbouw, ondersteund door kolommen is uitzonderlijk vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt. 

De hoekwoning staat niet op zichzelf, de tegenoverliggende 

hoekpanden zijn alle letterlijke spiegelingen van dit pand. 

Naast de invloed van Serlage op de stedenbouwkundige vormgeving, 

vertoont de hoekwoning kenmerken van de Amsterdamse school in 

de vorm van torentjes en baksteendetaillering en - ornamentiek. 

Ook binnen de gevels is ruimte voor baksteenornamentiekzoals in de 

dorpels, tussen de kolommen en onder het dak van de uitbouw. 
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De gevel van de tussenwoning aan de Minervalaan is subtiel 

geornamenteerd. De manier van ontsluiten heeft een strakke, 

geordende gevel tot gevolg, regelmatig doorbroken door portieken. 

Verticaal en horizontaal metselwerk wisselen elkaar af en leiden 

tot een in het oog springende, verticale scheidingslijn tussen de 

appartementen. 

Het tweede accent in de gevel zijn de horizontale raamstroken. Ook 

deze zijn opvallend gedetailleerd, met een diepe negge in het raam 

op ooghoogte en een ontbrekende negge in het bovenlicht. Ookzijn 

de ramen in het bovenlicht opvallend frivool georganiseerd. 

Daarnaast is in de plint een vorm van ornamentiek te onderscheiden. 

Hier wisselt metselwerk af met natuursteen, een kenmerkend detail 

voor de plintwoningen aan de Minervalaan. 
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SEQUENTIE 

In eerste oogopslag goed te zien hoezeer de sequentie 

per appartement overeenkomt. De bewoner komt 

via het centrale trappenhuis of via zijn individuele 

trap het appartement binnen in een centrale hal, van 

waaruit alle ruimten te bereiken zijn. De ontsluiting en 

verkeersruimten bevinden zich in het midden van het 

appartement. 

De criteria grootte en lichtinval bepalen de hiërarchie 

van de ruimten. Aan de gesloten kant zijn de sanitaire 

ruimten en de berging geplaatst. De verblijfsruimten 

zijn aan de zijden geplaatst waar door de ramen in de 

gevel voldoende daglicht binnenvalt. De woonkamers 

aan de noordkant en de slaapkamers aan de oostkant. 
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Ondanks de verschillen tussen de tussenwoning en de 

hoekwoning, is de sequentie duidelijk verwant. Net als dt 

hoekwoning heeft de tussenwoning viermaal nagenoe! 

dezelfde sequentie. 

Alle woningen zijn te bereiken vanuit het centrale 

trappenhuis. Vervolgens komt de bewoner in een klein• 

hal die de ruimten binnen het appartement ontsluit. Ooi 

deze verkeersruimte is in het centrum geplaatst, waar 

geen daglicht binnen valt. De sanitaire ruimten hebber 

evenmin daglicht. 

De verblijfsruimten waar daglicht een vereiste is, zijn 

aan de buitengevels gepositioneerd. De woonkamer 

loopt over de gehele diepte van het appartement 

(doorzonmodel). Aan de achterzijde bevindt zich een 

kleine keuken en een deur naar tuin of balkon. De 

slaapkamers liggen naast de woonkamer. 

Op zolder heeft elk appartement twee opbergruimten. 
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ONTSLUITING 

Een eigen voordeur heeft, ten tijde van de bouw van 

plan Zuid, een kenmerk van status. Zodoende heeft 

de woning op de begane grond een eigen voordeur 

en een aparte ingang voor de commerciële ruimte. 

Ook het appartement op de eerste verdieping heeft 

een eigen ingang en trappenhuis. 

De hoger gelegen appartementen worden per 

verdieping ontsloten via een centraal trappenhuis. 

Dit trappenhuis heeft op de begane grond een eigen 

voordeur binnen een portaal. Binnen het portaal 

bevinden zich drie verschillende voordeuren. 

Er is geen lift als gevolg van de ruimte die de 

individuele ingang van de benedenwoning inneemt. 
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De gevel van de tussenwoning wordt in een regelmatig 

patroon doorbroken door portieken waarin zich 

de toegangsdeur bevindt. Via deze voordeur is het 

centrale trappenhuis te bereiken via deze voordeur. 

De tussenwoningen hebben een heldere 

ontsluitingsstructuur. Er treedt steeds een herhaling 

op ter hoogte van het trappenhuis. Dit betekent dat 

vier woningen worden ontsloten middels één centraal 

trappenhuis. Per verdieping wordt één woning 

ontsloten. 

Efficiënterzou hetzijn geweestwanneer achtwoningen 

werden ontsloten via één trappenhuis, als gevolg 

daarvan lijkt de beschreven ontsluiting een bewuste 

keuze. Een opvallend detail is dat de tussenwoning in 

tegenstelling tot de hoekwoning een lift heeft. 

De bergingen op de zolderverdieping worden 

ontsloten via een smalle gang, middels trappenhuis 

en lift te bereiken. 
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EVOLUTIE 

Bij het Stadsarchief van Amsterdam zijn geen 

wijzigingen binnen de plattegrond van dit hoekgebouw 

bekend.De woning op de begane grond wordt echter 

niet meer als woning gebruikt. De gehele begane 

grond wordt nu gebruikt als bedrijfsruimte. 
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In de tussenwoning is door de jaren een aantal 

aanpassingen aangebracht als gevolg van 

veranderende woonwensen en -genot. 

Het meest opvallend is de verplaatsing van de 

keuken naar het oorspronkelijke eetkamergedeelte 

in de woonkamer. Een efficiëntere indeling, waarbij 

eetkamer en keuken gecombineerd worden in een 

open of half open ruimte. Koken is een sociale functie 

geworden en vindt niet langer geïsoleerd plaats. 

De oorspronkelijke keuken aan de achterzijde (met 

daglicht) is omgebouwd tot een badkamer. Een 

bouwkundige ingreep als gevolg van een meer 

eigentijdse visie ten aanzien van hygiëne en baden. 

De badkamer heeft een hogere prioriteit gekregen, 

hetgeen zichtbaar is in de sequentie van de ruimte. 

Door het verdwijnen van de badkamer ontstaat een 

ruimere hal van waaruit alle ruimten te bereiken zijn. 

Ten slotte is het balkon aan de woonkamer vergroot 

om meer buitenruimte te creëren. 
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CASE ZOMERDIJKSTRAAT 

Gevel Kribbestraat Gevel Zomerdijkstraat 
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Gevel Zomerdijkstraat 
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Begane grond Eerste verdieping 

Tweede verdieping Derde verdieping 
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CONTEXT EN ORIËNTATIE 

De onderzochte woningen zijn gelegen aan de 

Zomerdijkstraat en de Kribbestraat. Beide straten zijn 

rustige wegen waar uitsluitend bestemmingsverkeer 

rijdt. De Zomerdijkstraat is een redelijk brede 

straat waar aan weerszijde parkeerruimte is. Voor 

de tegenovergelegen atelierwoningen ligt een 

groenstrook waardoor de straat een aantrekkelijke 

uitstraling krijgt. 

Aan de Zomerdijkstraat liggen twee identieke 

woonblokken met vier dezelfde hoekwoningen. De 

hoekwoning op het kruispunt van de Zomerdij kstraat 

en de Kribbestraat is noord-oost georiënteerd. Een 

tekort aan daglichtinval wordt voorkomen door 
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brede, hoge ramen en erkers. De begane grondwoning 

betreft één woning met commerciële ruimte. De 

bovenliggende verdiepingen bevatten twee woningen 

waarvan de hoekwoning op het noordoosten ligt. 

De oriëntatie van de tussenwoning is noord-zuid. De 

woonkamer van de begane grondwoning ligt over de 

gehele diepte van de woning. 

De bovenliggende appartementen hebben een 

woonkamer aan de noordzijde, waarin brede ramen 

met bovenlichten ontworpen zijn om het licht zo ver 

mogelijk in de woning door te laten dringen. 

n Aan de zuidzijde zijn bijna in de gehele gevel openingen 

voor de slaapkamers en de keuken geconstrueerd. 
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BUITENRUIMTE 

De hoekwoning op de begane grond heeft een tuin, 

vanwege de combinatie van een commerciële ruimte 

en een woning die buiten de hoek steekt. Deze tuin is 

echter heel klein. 

De bovengelegen hoekappartementen hebben geen 

buitenruimte. Ze worden op alle drie de verdiepingen 

van twee kanten ingesloten door aanliggende 

bebouwing. 
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De tussenwoning op de begane grond heeft eveneens 

een tuin, aan de achterzijde binnen het bouwblok. Deze 

tuin is privé, maar er is veel inkijk van hoger liggende 

appartementen. 

De twee bovenliggende appartementen hebben geen 

buitenruimte. Wellicht dat daarom ook dit bouwblok 

tegenwoordig enkele dakterrassen heeft op het platte 

deel van de gemeenschappelijke verdieping. 
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ORNAMENTIEK 

Dit hoekgebouw is vooral qua gevelornamentiek 

onderscheidend ten opzichte van de reguliere 

bebouwing in plan Zuid. 

In de gevel verwijzen elementen naar het rationalisme 

en de Amsterdamse School, maar het beeld laat ook 

een aantal aparte afwijkingen zien. 

Het platte dak komt bijna nergens voor in Amsterdam 

Zuid, wellicht een reactie op de tegenoverliggende 

'dissonant: de atelierwoningen van Zanstra, Giessen en 

Sijmons*. Ook oogt de gevel strak en zakelijk en lijken 

opvallende classicistische en monumentale kenmerken 

nagenoeg te ontbreken. 

De erkers zijn kenmerkend voor bovengenoemde 
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architectuurstijlen en bovendien gerechtvaardigd 

vanwege het gebrek aan lichtinval aan de noordelijke 

gevel. 

De bogen die de doorgangen aangeven vormen een 

opvallend ornament in de gevel. De één herbergt de 

toegangsdeur naar de commerciële ruimte en de ander 

het portiek voor de vier appartementen. 

In de gevel van de tussenwoning is weinig ornamentiek 

te onderscheiden. Wellicht is dit ontbreken van 

ornamenten op zich een vorm van ornamentiek. 

De dakrand is eigenlijk het enige ornament. Het is geen 

functioneel of esthetisch ornament maar een reactie 

op de atelierwoningen aan de overkant. 
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SEQUENTIE 

Vier verschillende verdiepingen leveren vier 

verschillende sequenties op. De begane grondwoning 

bevat een commerciële - en woonfunctie, daarboven 

liggen vier appartementen en een opbergzolder. 

De verkeersruimte die geen zonlicht nodig heeft 

(vanuit functioneel oogpunt), bevindt zich diep in de 

woning. Hierdoor kunnen de leefruimten aan de gevel 

geplaatst worden. De woonkamer is de belangrijkste 

ruimte binnen de plattegrond en heeft van twee zijden 

lichtinval. De keuken en badkamer zijn klein en bieden 

niet meer dan het hoognodige comfort. Alle woningen 

ontsluiten hun ruimtes door middel van een centrale 

gang. Ook deze ligt diep in de woning. 
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De drie appartementen hebben een vergelijkbare 

sequentie als die van de hoekwoning. 

Alle ruimtes worden ontsloten via een centrale 

verkeersruimte die aansluit op het trappenhuis of 

ingang. Deze ligt ook hier centraal in de woning, omdat 

deze geen daglicht (nodig) heeft. 

De belangrijkste ruimte is de woonkamer die op 

de begane grond aan beide gevels een raam heeft. 

De appartementen op de verdieping hebben de 

woonkamer aan de voorgevel (noordzijde) liggen. 

De slaapkamers en vooral de keuken zijn duidelijk van 

secundair belang. Ze liggen wel op het zuiden maar 

hebben een beperkt oppervlak. 
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ONTSLUITING 

De begane grondwoning is bereikbaar via een eigen 

voordeur aan de straatzijde. De commerciële ruimte 

heeft een ingang om de hoek. Deze ruimte is ook intern 

te bereiken. 

De bovenliggende appartementen worden ontsloten 

via een portaal op de eerste verdieping, dat te bereiken 

is via een trap. Dit portaal bevat vier voordeuren. Twee 

voorde appartementen op de eerste verdieping en twee 

voor de tweede verdieping. De zolderverdieping is te 

bereiken via verschillende trappen. De appartementen 

op de tweede verdieping hebben een trap naar de 

zolder maar in de hal van dit appartement zit eveneens 

een trap. Wellicht geldt de zolder ook als opslagruimte 

voor de appartementen op de eerste verdieping. 
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De tussenwoning heeft een voor een tussenwoning 

gebruikelijke ontsluiting. Aan de straatzijde zijn twee 

voordeuren. Één leidt naar de begane grondwoning, 

de ander naar het centrale trappenhuis dat de twee 

appartementen op de verdiepingen ontsluit. 

Via dit trappenhuis is wederom de bergingszolder te 

bereiken op de derde verdieping. 

De ruimten die horen bij het appartement op de 

tweede verdieping zijn verbonden via een individuele 

trap in het appartement. 
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EVOLUTIE 

De plattegrond van de hoekwoning is ingrijpend 

veranderd. De commerciële ruimte met woning op 

de begane grond is opgesplitst in twee woningen. De 

winkel en bijhorende ruimten zijn samengevoegd om 

één grote woonkamer en halfopen keuken te creëren. 

De begane grondwoning had oorspronkelijk ook een 

toegang tot een souterrain/kelder. Tegenwoordig is 

deze ruimte in gebruik als slaapverdieping. Er zijn drie 

slaapkamers en een ruime badkamer in gehuisvest. De 

ruimten hebben weinig lichtinval aangezien er alleen 

hoge, smalle ramen mogelijk zijn. Blijkbaar vinden 

de bewoners dit geen probleem en hebben comfort 

(ruime badkamer) en oppervlak prioriteit. 
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In de tussenwoning is duidelijkeen aantal aanpassingen 

te zien, door de tijd aangebracht door bewoners of 

eigenaars. 

Het gebrek aan buitenruimte moet een vaak 

geuite klacht geweest zijn. Er is namelijk later een 

balkon aangebracht bij deze appartementen. Dit is 

ongetwijfeld een ingrijpende wijziging geweest ten 

opzichte van het originele plan. 

Verder is te zien dat de badkamer uitgebreid is en het 

toilet een aparte plaats gekregen heeft. Ook dit is het 

gevolg van veranderende woonwensen en- behoeften. 
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CASE RAPHAËLPLEIN 

Gevel Raphaëlplein 
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Gevel Raphaëlplein 
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CONTEXT EN ORIËNTATIE 

De onderzochte woningen zijn gelegen aan het 

Raphaëlplein in de Apollobuurt in plan Zuid. Het plein 

heeft een groot grasperk in het midden, omgeven door 

een eenrichtingsweg. Het Raphaëlplein wordt enkel 

gebruikt voor bestemmingsverkeer. Langs de straat 

staan veel auto's geparkeerd. 

Het blok bestond oorspronkelijk uit woonhuizen, 

maiu tegenwoordig zijn er veel omgebouwd tot 

appartementen. 

De gekozen hoekwoning betreft een inverse 

hoekwoning. Hij ligt in de hoek van het Raphaëlplein 

en wordt daardoor op een andere manier ingesloten. 

Vanwege zijn positie in het bouwblok is de hoekwoning 
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aan de straatzijde georiënteerd op het zuiden en aan 

de tuinkant op het westen. Hierdoor heeft de woning 

geen probleem hebben met daglichtinvaL De gevel 

aan de tuinzijde bevat veel ramen. De noordzijde 

bevat ook enkele kleine ramen, vanuit het oogpunt van 

privacy. De tussenwoning heeft meer problemen met 

directe lichtinval. De woning is oost-west georiënteerd. 

Daarom hebben de woningen aan deze straat de 

kenmerkende grote ramen met bovenlichten, voor een 

diepere lichttoetreding. 

De westgevel, aan de tuinzijde, is grotendeels voorzien 

van glas. De woonkamer ligt over de gehele diepte van 

de woning zodat er genoeg licht binnenkomt. 
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BUITENRUIMTE 

De onderzochte hoekwoning heeft een eigen 

buitenruimte in de vorm van een relatief grote tuin met 

grote berging en een balkon op de eerste verdieping. 

Het creëren van buitenruimte is in dit geval dus geen 

enkel probleem geweest. 

Door de vorm van het blok is de tuin anderhalf keer 

zo groot als die van de naastgelegen panden. De 

tuin heeft echter door de hoogte van de omringende 

woningen en door bomen weinig direct zonlicht. 

Het balkon op de eerste verdieping is gericht op het 

westen en het ligt redelijk ingesloten door de positie 

van de naastgelegen woning. 
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Begane grond 

Eerste verdieping 

Ook de tussenwoning heeft buitenruimte in de vorm 

van een tuin op de begane grond en een balkon op de 

eerste verdieping. Het balkon en de tuin hebben minder 

last van de hoogte van de naastgelegen bebouwing en 

hebben dus meer zon vanuit het zuiden. 

Enkelewoningen aan deze kantvan het plein gebruiken 

bovendien het platte dak als dakterras. 
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ORNAMENTIEK 

Dat de onderzochte woning niet echt wordt gezien als 

hoekwoning is goed te zien in de ornamentiek. Waar 

de hoekwoning normaliter rijkelijk geornamenteerd 

wordt is deze won ing juist hetzelfde geornamenteerd 

als de tussenwoning. 

Er is sprake van twee verschillende baksteen

ornamenten, te weten de boog om de voordeur en de 

klosjes die zich steeds herhalen tussen de ramen op de 

eerste verdieping. 

Daarnaast is de dakrand functioneel maar ook 

decoratief. 
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Zoals gezegd wijken hoek- en tussenwoning in deze 

cases qua ornamentiek niet af. De dakrand, de klosjes 

en de boog van metselwerk zijn ook in deze gevel te 

vinden. 

In de gevel van de tussenwoning is echter een 

ornament zichtbaar achter de regenwaterafvoer, die 

bestaat uit uitstekende blokken metselwerk. Deze 

verticale lijn geeft steeds het herhalende element van 

twee woningen aan. 
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SEQUENTIE 

De enige opvallende aspecten voor deze hoekwoning 

zijn de gang waar men binnenkomt, die vervolgens 

naar de verkeersruimte leidt en de indeling van de 

slaapkamers op de eerste verdieping. 

De gang op de begane grond is noodzakelijk omdat 

de woonkamer aan de voorgevel gepositioneerd is en 

dus prioriteit heeft gekregen in de hiërarchie. Verder is 

de kleine keuken ondergeschikt aan de woonkamer. 

Door de positie en oriëntatie van de slaapkamers op 

de verdieping zijn vier slaapkamers ontstaan met 

voldoende daglicht. De badkamer en inloopkasten 

liggen op plekken waar geen daglicht naar binnen valt. 

De zolder herbergt drie lichte kamers en één berging. 
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Bij de onderzochte tussenwoning is ook een heldere 

sequentie te onderscheiden. Men komt binnen in de hal 

die de woonkamers en de keuken ontsluit. De keuken 

is ondergeschikt aan de woonkamer, aangezien deze 

vrij klein is en weinig ramen heeft. 

Op de verdieping bereikt men wederom een hal 

waaraan alle ruimten liggen. Vier slaapkamers liggen 

vanwege lichttoetreding aan de gevels en de badkamer 

ligt tussen de slaapkamers. 

Op de zolderverdieping bestaat de helft van de 

verdieping uit een plat dak. Verder bevinden zich er 

enkele bergruimtes en slaapkamers, middels een gang 

te bereiken. 
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ONTSLUITING 

Via de voordeur komt men in een gang die leidt 

naar een hal met trap. Deze hal is nodig omdat de 

verkeersruimte niet aan de voorgevel kan liggen in 

verband met de plaats van de woonkamer. 

Vanuit de hal zijn de ruimtes op de begane grond te 

bereiken en de trap leidt naar de verdiepingen. Via de 

keuken en de woonkamer is de tuin ontsloten. 

Op de eerste verdieping komt men in een hal die alle 

ruimtes ontsluit en een trap naar de tweede verdieping. 

Via de slaapkamers aan de achterzijde is het balkon 

te bereiken. De tweede verdieping leidt wederom 

naar een hal van waaruit de aanliggende ruimtes te 

bereiken zijn. 

1661 DEEL A 



Op de gang na, die ontstaat door de positie van de 

hoekwoning, is de ontsluiting van de tussenwoning 

nagenoeg gelijk aan die van de hoekwoning. 

Men komt de woning binnen in een klein portaal dat 

vervolgens naar de halleidt mettrap en ontsluiting naar 

de ruimtes op de begane grond. Via de woonkamer en 

de keuken is ook hier de tuin te bereiken. 

De trap leidt naar de eerste verdieping. Hier bevindt 

zich ook een hal die de ruimtes ontsluit. Ook is hier 

weer een trap die naar de tweede verdieping leidt 

waar de ruimtes ontsloten worden door middel van 

een kleine gang. 
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EVOLUTIE 

Bij het Stadsarchief 

wijzigingen binnen 

hoekwoning bekend. 

168j DEEL A 

van Amsterdam zijn geen 

de plattegrond van deze 



Ook de tussenwoning is niet ingrijpend veranderd. Ik 

heb echter wel geconstateerd dat de linkervoorkamer 

op de tweede verdieping veranderd is in een badkamer 

en dat de twee slaapkamers daarnaast samengevoegd 

zijn. 

Ook is er op de tweede verdieping een deur in de gevel 

aangebracht die naar het platte dak leidt, wellicht dat 

de bewoners hier een dakterras hebben aangebracht. 
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CASE TITIAANSTRAAT-RAPHAËLSTRAAT 

D 

Gevel Titiaanstraat Gevel Raphaëlstraat 
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Gevel Titiaanstraat 

ONDERZOEK I 173 



Begane grond Eerste verdieping 
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Begane grond Eerste verdieping 
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CONTEXT EN ORIËNTATIE 

De onderzochte woningen zijn gelegen aan de 

Titiaanstraat en aan de Raphaëlstraat in de Apollobuurt 

in plan Zuid. De woonhuizen kijken uit op de achterzijde 

van het bankgebouw van Wim Quist. Ze maken deel uit 

van een niet-gesloten woonblok. Een lage wand met 

poortje scheidt de binnenruimte van het blok met de 

openbare ruimte. 

De binnenruimte is alleen bereikbaar vanuit de 

achtertuinen van de woningen. De woningen 

hebben een kleine privétuin met een trapje naar het 

gemeenschappelijk deel. 

De gekozen panden zijn woonhuizen met meerdere 

verdiepingen. De hoekwoning ligt op de hoek van de 

1761 DEEL A 



Titiaanstraat en de Raphaëlstraat. Vanwege haar positie 

in het bouwblok is de hoekwoning aan de straatzijde 

noord-west georiënteerd. Het woonhuis ligt volledig 

ingesloten en heeft geen buitenruimte waardoor 

lichtinval een probleem kan zijn. Tegenwoordig is het 

hoekpand in gebruik als kantoorgebouw. 

De tussenwoning aan de Titiaanstraat staat op een 

verhoging. Deze doorzonwoning is noord-zuid 

georiënteerd. De achtergevel (zuiden) heeft veel ramen 

waardoor voldoende daglicht binnenvalt. De voorgevel 

aan de noordzijde bevat hoge ramen om een optimale 

lichtinval te waarborgen. Er is in het algemeen geen 

probleem met betrekking tot voldoende daglichtinvaL 
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BUITENRUIMTE 

De onderzochte hoekwoning is volledig ingesloten 

tussen naastgelegen woningen en heeft daarom geen 

buitenruimte. 
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H f:?î 
Begane grond 

:nr 
L 

Eerste verdieping 

De tussenwoning heeft in principe twee verschillende 

buitenruimten. Er is een terras aan de achterzijde 

van het woonhuis. Dit is het volledig private deel van 

de tuin. Het terras ligt hoger dan het achtergelegen, 

openbare gedeelte. 

Dit deel, de binnenruimte van het blok, is bereikbaar 

vanuit alle aanliggende terrassen. De binnentuin is 

bestemd voor de aanliggende woningen, waardoor 

een semi-openbare binnenruimte ontstaat. 
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ORNAMENTIEK 

De onderzochte hoekwoning toont verschillende 

vormen van ornamentiek. Ten eerste de vorm van de 

dakkap. Deze sluit niet aan op de dakkappen van de 

aanliggende panden. Hierdoor wordt de hoekwoning 

nog sterker benadrukt. 

De erker in de westgevel is een mooi ornament. Zij 

verlengt de voorgevel waardoor aangegeven wordt 

dat de noordgevel de primaire gevel is. 

In het metselwerk valt een kleurverschil op tussen de 

plint en de rest. De plint is roder dan het bovenliggend 

metselwerk en sluit aan op het metselwerk van de 

verhoging en plantenbak. 
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De tussenwoning is onopvallend geornamenteerd 

en beperkt zich tot verschillen en banden in het 

metselwerk. 

De lijn onder de kozijnen op de begane grond geeft 

de grens aan tussen het rode metselwerk en het iets 

grijzere, dat erboven gebruikt is. 

De positie van de verdiepingsvloer is aangegeven door 

middel van een betonnen band in de gevel. 
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SEQUENTIE 

De sequentie van een woonhuis is doorgaans minder 

ingewikkeld dan die van een appartement (beperkt 

oppervlak). 

In dit woonhuis treedt een probleem op vanwege de 

oriëntatie. De keuken op de begane grond heeft een 

klein raam (beperkte lichtinval), dat uitkijkt op de 

achtertuin van het naastgelegen huis. 

De verkeers- en sanitaire ruimten zijn geplaatst op 

plekken in het midden van de plattegrond waar geen 

daglicht binnenvalt. De hal is te bereiken vanuit het 

portaal achter de voordeur. 

De leefruimten zijn aan de gevels geplaatst. Zo ligt 

de woonkamer met erker aan de westgevel en de 

studeerkamer aan de noordgeveL 

1821 DEEL A 

l, LEEFRUIIfTE 

2. KEUKEN 
J. SLAAPKAifER 

/1, SANITAIRE RUIIfTE 

5. BERGING 
6. CONNERCilLE RUINTE 
l. 8UITENRUINTE 
8. VERKEERSRUIIfTE 

De sequentie van de bovenverdieping is vergelijkbaar. 

Alle ruimten worden ontsloten via een centrale gang 

die ook in de donkere zone ligt. Alle slaapkamers zijn 

aan de gevels (direct daglicht) geplaatst, evenals de 

badkamer. 



Bij de tussenwoning is een vergelijkbare sequentie waar 

te nemen. Zowel de ruimten op de begane grond als 

die op de verdieping zijn te bereiken vanuit de centrale 

hal, die in de donkere zone van het woonhuis ligt. De 

leefruimten zijn er dusdanig omheen gepositioneerd 

dat ze voorzien zijn van daglicht. 

De woonkamer op de begane grond is wat ligging en 

oppervlak betreft de belangrijkste ruimte. De keuken 

en de studeerkamer zijn aanzienlijk kleiner. 

Op de verdieping zijn de slaapkamers relatief groot. Dit 

gaat ten koste van de bescheiden verkeersruimte. 
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De ontsluiting van de hoekwoning is relatief een-

voudig. Het woonhuis heeft maar twee verdiepingen 

en een kleine zolder. 

De ontsluiting vindt plaats via een centra le 

verkeerszone. Daarin bevinden zich de hallen en de 
/-\_-..... . / 

'\' ,_~ rv 

trap. // 

., / 
·,, // 

' Na de voordeur komt men in een tochtportaal en ' '\ 
\ 

vervolgens in de verkeersruimte. 
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De ontsluiting van de tussenwoning komt volledig 

overeen met die van de hoekwoning. 

De centrale verkeersruimte ligt achter het tochtportaal 

en van daaruit zijn beide verdiepingen te bereiken. 

Beide verdiepingen hebben vervolgens een hal van 

waaruit alle omliggende ruimten te bereiken zijn. 
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EVOLUTIE 

Bij het Stadsarchief 

wijzigingen binnen 

hoekwoning bekend. 

1861 DEEL A 

van Amsterdam zijn geen 

de plattegrond van deze 



Bij het Stadsarchief van Amsterdam zijn geen 

wijzigingen binnen de plattegrond van deze 

tussenwoning bekend. 
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1. ARCHITECTUURHISTORISCH ONDERZOEK 

Aan het einde van de negentiende eeuw groeide 

Amsterdam sterk door de industrialisatie waardoor 

stadsuitbreiding noodzakelijk werd. Stimuli door 

rijk en gemeente hebben geleid tot uitbreiding en 

ontwikkeling van stadsdelen zoals Plan Zuid. Het doel 

dat Serlage heeft nagestreefd is het ontwerpen van 

een buurt die qua uitstraling en sfeer uniformiteit, 

rust, ordening en monumentaliteit oproept, waar 

de bebouwing deel van uitmaakt en deze versterkt 

middels de woonblokken van de Amsterdamse School. 

De conclusies die het literatuuronderzoek 

hebben opgeleverd zijn onder te verdelen in vier 
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ontwerpniveaus: stedenbouw, gevel, plattegrond en 

materiaal. 

STEDENBOUW 

- De belangrijkste kenmerken van Plan Zuid zijn 

eenheid, monumentaliteit en massiviteit. 

- Van de oorspronkelijke sociale volkshuisvesting 

is in Plan Zuid tegenwoordig geen sprake meer. 

Stedenbouw in combinatie met architectuur werden 

in de twintigste eeuw echter gezien als middelen om 

sociale vooruitgang te realiseren en het bouwwerk als 

middel om de sociale eenheid tussen de bewoners te 

bewerkstelligen. 



GEVEL 

- De gevels in Amsterdam Zuid stralen continuïteit 

en eenheid uit ten opzichte van de aangrenzende 

bebouwing. De stijl van de Amsterdamse School 

overheerst in de gevels van Plan Zuid. In het onderzoek 

valt te lezen dat de Amsterdamse Schoolstijl gedurende 

de jaren ontwikkeld is van een zeer expressionistische 

architectuur naar een bouwstijl met sobere, bijna 

zakelijke gevels. 

- Serlage zegt over ornamenten dat ze goed zijn 

wanneer ze zowel functioneel als mooi zijn. Bouwen 

beschouwt hij als kunst en het ornament als onderdeel 

ervan. 

- In de gevel van een bouwblok is de gevel van de 

hoekwoning meestal de verbijzondering van het 

blok. Vanwege de positie op de hoek van het blok 

representeert hij als het ware de status van de 

bebouwing. Vaak wordt deze bewerkstelligd door 

hoogteverschillen van dakkappen of verspringingen in 

de gevel. 

- Een ander kenmerk van de gevels van Plan Zuid is 

de verjonging die optreedt in de kozijnhoogten in de 

gevel naar boven toe. De bovenste verdiepingen van 

de panden zijn vaak zolders. Deze behoeven minder 

licht omdat het geen leefruimten zijn. 
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PLATTEGROND 

- De plattegronden binnen Plan Zuid waren veelal 

standaardplattegronden. Het principe van Berlage 

dat 'de publieke ruimte van de straat benadrukt wordt 

door de woonkamer aan de straatzijde te plaatsen~ is 

toegepast in de meeste woningen in Zuid. 

- Hoekwoningen hebben nagenoeg altijd afwijkende 

plattegronden ten opzichte van de reguliere 

bebouwing en ze bestaan regelmatig uit kleine cellen 

door problemen met indeling en door beukmaten die 

op elkaar aansluiten. 

1921 DEEL A 

MATERIAAL 

-Karakteristiek in Plan Zuid is de baksteenarchitectuur. 

Berlage stelt dat 'de architect de kunstenaar is, die met 

een goedkoop materiaal een groots kunstwerk maakt'. 

- De materialisatie voor de binnenzijde van het 

blok is vrij; binnen Plan Zuid is de achtergevel niet 

representatief en dus vaak opgebouwd uit een ander 

materiaal. 



Het Schip, woningen voor corporatie Eigen Hoord, Michel de Klerk, 1914-1921 
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2. ARCHITECTONISCH ONDERZOEK 

CONTEXT EN ORIËNTATIE 

In de onderzoekscases van Plan Zuid liggen de 

woningen gedeeltelijk aan niet-doorgaande wegen 

in het gebied tussen de Noorder en Zuider Amstel. In 

een aantal gevallen is uitsluitend bestemmingsverkeer 

toegestaan. 

De betreffende regio heeft geen last van grote 

verkeersdrukte en dichtslibbende verkeerswegen. Er is 

sprake van een betrekkelijk rustig straatbeeld. 

van de ligging van het bouwplan ten opzichte van 

de windstreken. Wat de hoekwoningen betreft 

bieden ruime erkers een oplossing voor een anders 

georiënteerde woning. 

De onderzochte woonhuizen bieden natuurlijk meer 

dan de tussenwoningen en hoekappartementen 

mogelijkheden tot direct licht en zonlicht in bijna alle 

ruimten in het huis. 

BUITEN RUIMTE 

Hoewel oriëntatie van tenminste één woninggevel op DekwaliteitvandeopenbareruimteinAmsterdam-Zuid 

het zuiden de voorkeur verdient in verband met de is mede bepalend voor de aantrekkingskracht van de 

directe inval van zonlicht, is dit uiteraard afhankelijk regio geweest. Door de opkomst van het massavervoer 
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en de toename van het aantal auto's wordt het gezicht 

van de openbare ruimte tegenwoordig voor een deel 

bepaald door geparkeerde auto's. Daarmee heeft de 

openbare ruimte in de regio behoorlijk aan kwaliteit 

ingeboet. 

Ten tijde van Berlages stedenbouwkundig ontwerp 

voor Plan Zuid werd uiteraard geen rekening gehouden 

met de impact van genoemde ontwikkeling op de 

kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte. 

De buitenruimte in appartementen en woonhuizen 

in de cases speelde een ondergeschikte rol en 

was grotendeels afhankelijk van respectievelijk 

constructiemogelijkheden en van verkaveling en 

kavel grootte. 

Mede door de plaats die de (geparkeerde) auto in 

deze tijd inneemt, is de openbare ruimte minder 

aantrekkelijk geworden als ontspanningsruimte. 

Overigens zijn het toegenomen individualisme, het 

moderne gezin en het gevoel van onveiligheid op straat 

in het algemeen eveneens argumenten, die pleiten 

voor een nieuwe rol voor de 'eigen' buitenruimte. 

ONTSLUITING 

In de tijd van de bouw van Plan Zuid bood een eigen 

voordeur de bewoner 'status: De woonhuizen in de 

cases hebben een eigen voordeur. In de tijd van de 
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ontwikkeling van Plan Zuid was een woonhuis met een 

eigen voordeur een waardevol bezit. 

In appartementen (hoek- en tussen-) is een goede 

toegankelijkheid (ook voor kinderwagens, rolstoelen 

e.d.) tot trappenhuis en lift tegenwoordig een 

essentiële voorwaarde, dit blijkt uit de aanpassingen 

aan de onderzochte panden. 

Vanuit het aspect veiligheid is ook een goed 

zichtbaar en verlicht centraal trappenhuis en een 

dito lift aantrekkelijker dan slecht zichtbare, in 

de gevel verzonken portalen met individuele of 

gemeenschappelijke, onzichtbare voordeuren (al dan 

niet via een trap te bereiken). 

1961 DEEL A 

SEQUENTIE EN EVOLUTIE 

In alle onderzochte woningen en hoek- en 

tussenappartementen zijn de leefruimten die daglicht 

behoeven indien mogelijk aan de gevels geplaatst. De 

ruimten (sanitaire, bergingen) die niet noodzakelijk 

direct licht behoeven, zijn diep(er) in de woning 

geplaatst. In de hoekwoning is dit vaak tussen de 

woningen in of in het centrum van de woning. 

Watveranderingen in sequentie betreft is het opvallend 

dat bewoners in de loop van de tijd functies van 

ruimten anders zijn gaan waarderen, met als gevolg 

een verandering in de hiërarchie van ruimten. 

Badkamersen keukens veranderen van plaatsals gevolg 



van veranderende woonwensen betreffende plaats, 

ruimte en licht. In plaats van een puur functionele 

krijgen ze een sociale en persoonlijke functie. 

Ook de studeerkamer is tegenwoordig niet langer 

een kleine ruimte zonder ramen, maar juist een lichte, 

prettige ruimte die tegelmatig een multifunctioneel 

(speel-, tv-kamer etc) karakter heeft. 

ORNAMENTIEK 

In de cases is goed te zien dat hoekwoningen wat 

ornamentiek betreft een meer opvallende en minder 

verfijnde uitstraling hebben dan tussenwoningen. Dit 

is te verklaren vanuit stedenbouwkundig oogpunt. 

De hoekwoning is de beëindiging van het blok en is 

daardoor onderdeel van zichtlijnen uit vier richtingen. 

Vanuit dat aspect is een monumentale hoekwoning 

van essentieel belang voor de uitstraling van status van 

de aangelegen straten. 

In de onderzochte cases is de ornamentiek het gevolg 

van de Amsterdamse SchoolstijL 
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1. ARCHITECTUURHISTORISCH ONDERZOEK 

Ook voor de ontwerpuitgangspunten worden de plattegronden, gevelopeningen, ornamenten en 

volgende ontwerpniveaus gehanteerd: stedenbouw, materiaal. 

gevel, plattegrond en materiaal. 

STEDENBOUW 

De belangrijkste kenmerken van Plan Zuid zijn eenheid, 

monumentaliteit en massiviteit. 

Op stedenbouwkundig niveau moet het ontwerp 

genoemde kwaliteiten bezitten. 

Eenheid wordt bereikt door de gebouwen rondom 

de locatie te bestuderen, in het locatieonderzoek, en 

door uitgangspunten opnieuw te interpreteren. Het 

betreft onderdelen als gevelopbouw, trappenhuizen, 
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Zoals gezegd is tegenwoordig geen sprake meer van 

volkshuisvesting in Zuid. Het idee van Serlage en zijn 

tijdgenoten, dat stedenbouw en architectuur werden 

gezien als middelen om de sociale vooruitgang 

te realiseren en dat met name het bouwwerk 

middel was om sociale eenheid tussen bewoners te 

bewerkstelligen, vormt een uitdaging. 

Mijn gebouw bevatdan ookdrie typen appartementen, 

waarvan de tussenwoning de eenvoudigste variant is. 

Op de functionele ruimten na, is dit type vrij indeelbaar 



zodat het voor meerdere doelgroepen interessant zal zijn. PLATIEGROND 

De hoekwoningen vormen de uitzonderingen. Het principe van Serlage dat 'de publieke ruimte van 

de straat benadrukt wordt door de woonkamer aan de 

GEVEL straatzijde te plaatsen ' geldt nog steeds en wordt in de 

De gevel van het ontwerp vertoont in beperkte mate plattegronden toegepast. Dit levert ook de interessantste 

kenmerken van de late, sobere Amsterdamse Schoolstijl zichtlijnen op voor de bewoners. 

en toont een synergie tussen de originele bebouwing De problematiek van de traditionele hoekwoning is nu 

aangepast aan huidige woonwensen. bekend. Door de hoekwoning uit te breiden ten koste van 

Ornamenten die voorkomen zijn niet alleen mooi maar de tussenwoning worden problemen opgelost. 

ook functioneel, als in Berlages omschrijving ervan. 

Verder is de gevel van de hoekwoningen anders dan die MATERIAAL 

van de tussenwoningen, aangezien de hoekwoning de Karakteristiek in Plan Zuid is de baksteenarchitectuur. De 

status van zijn stedenbouwkundige positie etaleert. stelling van Berlage dat 'de architect de kunstenaar is die 
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met een goedkoop materiaal als baksteen een groots 

kunstwerk maakt' spreekt mij dermate aan dat ik 

bewust gekozen heb het gebouw in rode baksteen uit 

te voeren. 

Naast baksteen wordt een materiaal toegepast dat een 

verweerde uitstraling heeft om recht te doen aan de 

geschiedenis. 

2021 DEEL A 
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2. LOCATIE-ONDERZOEK 

Op basis van het locatie-onderzoek valt een aantal RITME EN SYMMETRIE 

uitgangspunten te formuleren. In zowel de gevel aan de Stadionkade als de gevel aan 

die aan de Velasquezstraat is een duidelijk ritme waar 

HIËRARCHIE te nemen. Dit ritme zal doorlopen in de gevel van het 

De hiërarchie binnen het gebouw is in feite af te lezen nieuwe gebouw, om zo het verband te versterken. 

aan de gebouwhoogten. De hoek aan de Stadionkade Een symmetrie die voor het ontwerp belangrijk is, is 

wordt gezien als de meeste belangrijke hoek, vanwege niet aanwezig. 

zijn stedenbouwkundige positie. Deze gevel zal dan 

ook het hoogst zijn. VLOERHOOGTEN 

De gevel loopt vervolgens af naar het achtergebied De aangrenzende gebouwen hebben een 

toe, waar lagere bebouwing voorkomt. traditionele opbouw qua vloerhoogten. De woningen 
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aan de Velasquezstraat bestaan maar uit twee 

woonlagen en een dakkap. Omdat het ontwerp 



een appartementengebouw wordt, neem ik de 

vloerhoogtes niet over. 

Daarnaast wil ik de bewoners op de begane grond 

extra privacy en uitzicht geven door het vloerniveau 

op één meter te positioneren. Daardoor is het ook niet 

mogelijk om aan te sluiten op de verdiepingshoogten 

van de bebouwing aan de Stadionkade, maar de 

verdiepingshoogten benaderen elkaar naar boven toe 

gezien wel. 

Wat hier wél interessant aan is, is het feit dat er 

verjonging optreedt in de vloerhoogten naar boven 

toe. 

KOZIJNHOOGTEN 

Deze verjonging is ook zichtbaar in de kozijnhoogten. 

Dit ontwerpaspect komt terug in de gevel van het 

ontwerp. 

Verder houd ik de hardstenen plint die beide 

aangrenzende panden hebben in stand. Deze komt 

terug in het ontwerp omdat dit horizontale vlak de 

continuïteit duidelijk versterkt. 
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3. ARCHITECTONISCH ONDERZOEK 

Wat ligging ten opzichte van windstreken betreft, is niet 

altijd sprake van keuze. Optimale lichtinval en ramen 

in voor- en achtergevel hebben uiteraard eenieders 

voorkeur. 

Met name in hoekappartementen is dit niet altijd 

mogelijk, maar een bouwkundige aanpassing zoals een 

uitbreiding van de plattegrond van de hoekwoning ten 

koste van tussenwoning zou in mijn kopgebouw een 

verbetering betekenen. 

De kwaliteit van een woning wordt tegenwoordig 

mede bepaald door de hoeveelheid buitenruimte, die 

per wooneenheid voor individueel gebruik aanwezig 
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is. Dit geldt zeker, maar niet alleen, voor woonruimten 

voor gezinnen met kinderen. 

Het ontwerpen van een goede buitenruimte die de 

sociale cohesie tussen bewoners versterkt is een 

belangrijk uitgangspunt. 

In mijn appartementengebouw wordt een oplossing 

gerealiseerd op parkeergebied om daarmee de 

buitenproportionele 'parkeerbelasting' in de openbare 

ruimte van Plan Zuid te verminderen. 

Het is apert dat de toegenomen welvaart en de 

toegenomen aandacht voor woongenot en kwaliteit, 

maar ook de toegenomen behoefte aan veilig 



wonen consequenties hebben voor de ontsluiting Hedendaagse woonwensen hebben echter geleid 

van appartementengebouwen. Er is sprake van tot een andere hiërarchie. Als gevolg hiervan zal de 

het verleggen van behoeften en prioriteiten naar 

toegankelijkheid en veiligheid ten koste van een eigen 

opgang als teken van status. 

Daarnaast fungeert het trappenhuis als een 

gemeenschappelijke ruimte en is dus een plaats waar 

bewoners elkaar ontmoeten. Om dit te bevorderen zal 

het trappenhuis niet slechts strikt functioneel zijn maar 

ook aantrekkelijk. 

plattegrond van het nieuwe appartementengebouw 

verschillen met de bestaande. 

Wat ornamentiek betreft dient een moderne 

interpretatie van het klassieke kopgebouw mijns 

inziens aan een aantal kenmerken van de bebouwing 

binnen het gebied te voldoen. 

Ten eerste is rode baksteen het gebruikelijke materiaal 

voor de gevel. Alle woongebouwen binnen plan Zuid 

De geanalyseerde hoekwoningen zijn in het algemeen hebben rode bakstenen gevels. Het ontwerp zal dan 

op een doordachte manier ingedeeld in ruimten. ook uit rode baksteen bestaan, gecombineerd met 
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andere materialen. 

Daarnaast is het interessant om volgens een 

vergelijkbare formulering de baksteendetaillering 

vorm te geven, zonder over te komen als een kopie 

of toepassing van de Amsterdamse Schoolstijl in 

nieuwbouw. 

Ook de typische stijlkenmerken die veelvu ldig 

voorkomen in Plan Zuid zoals erkers, vragen om een 

vernieuwde interpretatie. Functioneel ten behoeve van 

lichtinval zijn ze nog steeds en een nieuwe, smaakvolle 

variant zal een positieve toevoeging zijn voor de 

woningen. 
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ErketS en baksteendetaillering in de gevel 
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1. DE MODIFICATIE VAN HET BERLAGIAANSE KOPGEBOUW 

Aan het begin van het ontwerpproces was nog niet 

bekend binnen welke Naast-categorie het ontwerp zou 

moeten passen. 

Het is duidelijk dan Plan Zuid, door standarisering en 

stelselmatig bouwen, voornamelijk bebouwd is met 

gebouwen binnen de categoriën diversificatie en 

modificatie, met enkele dissonanten als uitzondering. 

De meest uitdagende opgave binnen het eenheid 

en monumentaliteit uitstralende Plan Zuid is het 

ontwerpen van een modificatie van een kopgebouw, 

omdat de invloed van de omgeving in dezen het 

belangrijkst is. 

Omdat het onderzoeksdoel was de kwaliteit van 
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de bebouwing in het gebied te definiëren is het 

erg interessant om de specifieke kwaliteit ook na te 

streven in een ontwerp. Bij een mutatie bijvoorbeeld 

veranderen een paar randverschijnselen en er ontstaat 

een heel andere kwaliteit. 

In mijn ontwerpproces is het dus een streven geworden 

om de kern en de kwaliteit van het kopgebouw te 

behouden en te verwerken in een woongebouw. De 

randverschijnselen blijven gelijk en dienen opnieuw 

geïnterpreteerd te worden. 

Ik weet overigens dat Berlage, op een aantal gebouwen 

na, niet de ontwerper is van de gebouwen, maar ik zie 

hem wel als de regisseur van Plan Zuid. 



Down: Ontwerpschets Dissonant Onder: RenderMutatie 
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2.1 DE GEVEL 

Ritme wordtdoorgezet in de gevel 
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I'TME EN S'l"'t..WETRIE 

Ritme wordt doorgezet in de gevel 
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Vloerniveaus zijn niet gelijk maar lopen naar boven toe wel naar elkaar toe 
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Vloerhoogten worden niet overgenomen. Oe hoogte van hetdak wél 
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Aanzicht west-gevel 
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De gevels bevatten kenmerken van de late De trappenhuizen, verjongende raamverdeling en de 

Amsterdamse Schoolstijl zoals de erkers, zichtbare erkers benadrukken de verticale geleding die refereert 

trappenhuizen en de baksteendetaillering in de vorm aan de aangrenzende bebouwing. 

van rollagen. Een dak met een schuine kap doet afbreuk aan de 

Ook is de afronding van de drie hoofdgevels, die in de massieve uitstraling en is nauwelijks waarneembaar 

sfeerbeelden beter waarneembaar is, een verwijzing vanaf de straat. Daarom heb ik gekozen voor een plat 

naar de Amsterdamse School. dak. 

De trappenhuizen scheiden de woningen van elkaar, Aan de rechterzijde en op de volgende afbeeldingen is 

maar door de voorzijde op deze manier vorm te geven de inspringing in de gevel te zien. Deze sluit aan op het 

ontstaat er één frontale gevel, waarin de trappenhuizen bestaande gebouw en doordat de gevel van de hoek 
~ 

duidelijk waarneembaar zijn. Daarnaast dragen ze, 400 mm terug ligt, wordt de hoek naar de Ru bensstraat 

samen met de grote bakstenen vlakken in de gevel bij minder scherp. 

aan de massieve uitstraling van het blok. 
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zuidgevel 

Aanzicht zuid-gevel 
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Impressieinspringing in de gevel en aansluiting op bestoonde bebouwing 
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Impressie aansluiting aan de bebouwing van de Velasquezstraat met inrit naar de porkeergarage 
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noordgewl 

Aanzicht noord-gevel 
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Impressie noord-westz(ide 
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Impressie óinnentuin en transparante oost-gevel 
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2.2 ONTSLUITING 

Zoals gezegd scheiden de trappenhuizen het gebouw 

in drie delen. Ze zijn ontworpen als aangename, heel 

lichte, toegankelijke ruimten. Van boven kan veel 

daglicht in het trappenhuis vallen wat bijdraagt aan de 

prettige sfeer van deze ruimten. Ze zijn niet meer strikt 

functioneel maar kunnen ook als ontmoetingsplek 

dienen voor bewoners. 

De gemeenschappelijke buitenruimte is, net als de 

parkeergarage, te bereiken via de trappenhuizen. 
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10 .. 

Doorsnede cc; trappenhuis 



Impressie trappenhvis Ie verdieping 
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2.3 PLATTEGRONDEN 

De plattegronden tonen de heldere opzet van 

het gebouw. In het gebouw zijn tweeëntwintig 

appartementen ondergebracht. Alle appartementen 

zijn te bereiken via de twee trappenhuizen en hebben 

allemaal een private buitenruimte. 

Twaalf appartementen zijn relatief eenvoudige, 

honderd vierkante meter grote appartementen. 

Ze liggen niet op de hoeken en hebben een 

doorzon principe. 

Vervolgens zijn er zeven grotere hoekappartementen 

en op de bovenste verdiepingen liggen twee 

maisonettes van vergelijkbare grootte. Deze liggen 

niet op de hoek, daar ligt het grootste appartement, 
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het penthouse, dat uit twee verdiepingen bestaat. 

Drie typen appartementen zijn uitgewerkt, ze worden 

later besproken. 

Tevens is de parkeergarage te zien waarin achttien 

bergingen/ garages liggen en vijftien parkeerplaatsen. 

Tenslotte ligt op het begane grondniveau een 

gemeenschappelijke binnentuin. Hier zijn twee 

terrassen gerealiseerd waar bewoners elkaar kunnen 

ontmoeten. 
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4. DE APPARTEMENTEN I TYPE 1 

Dit appartement is het eenvoudigste type binnen het 

gebouw. Het appartement beslaat 100 vierkante meter. 

Zoals in mijn uitgangspunten gesteld, is deze woning 

zo ontworpen dat hij naar wens/ behoefte indeelbaar is. 

Alleen het blok met functies zit standaard gegroepeerd 

tegen de wand van het trappenhuis. 

Op deze manier is de woning geschikt voor meerdere 

doelgroepen bewoners. 

De erker zorgt voor extra zoninstraling en een prettig 

uitzicht. 
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Sfeerimpressie uitzicht vanuit woonkamer met erker 
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DEAPPARTEMENTEN ITYPE2 

Deze hoekappartementen zijn groter dan type 1. bevindt zich ook de buitenruimte. 

Door de hoek ontstaat er een grote donkere zijde in Ook is vanuit de grote ruimte de tweede slaapkamer te 

het appartement. Dit probleem is opgelost door de bereiken. 

leefruimten heel open te houden waardoor er altijd 

genoeg daglicht is. 

Het appartement heeft twee slaapkamers met en suite 

twee badkamers. 

De hoekkamer links van de buitenruimte is optioneel 

een derde slaapkamer. 

De bewoner komt binnen in de hal van waaruit het 

toilet, één slaapkamer en de woonkamer te bereiken 

zijn. De woonkamer is één grote, open ruimte met 

keuken, eetkamer, zitgedeelte en studieruimte. Hier 
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DE APPARTEMENTEN I PENTHOUSE 

Het penthouse is het grootste appartement in het 

woongebouw. Het bestrijkt de volledige hoek plus het 

deel dat aansluit op de bestaande bebouwing. Het is 

verdeeld over twee verdiepingen. 

Om de woning een heel open en licht karakter te 

geven is veelvuldig gewerkt met vides en zijn er ruime 

buiten ruimten. 

Men komt het appartement binnen in een hal. Die 

grenst aan een volledig glazen wand, die over twee 

verdiepingen uitkijkt over de daken van Amsterdam 

Zuid. Vanuit de hal kan men zich naar de bibliotheek 

Ook vanuit de hal kan de bewoner de woonruimte 

inlopen, alwaar zich de ruime keuken met eetkamer, 

het loungegedeelte en de zitkamer bevinden. 

Aan de zuidzijde is op deze verdieping een klein balkon 

waar men overdag in de zon kan zitten. 

Op het grotere terras aan de westzijde kan 's avonds 

gegeten/ gezeten worden. 

Tussen de hal en de woonruimte bevindt zich 

het functionele blok waarin de keuken, toilet- en 

installatieruimte en de trap geplaatst zijn. 

Via de trap bereikt men de galerij of de slaapvertrekken 

begeven, gelegen aan de rustige zijde van het op de bovenverdieping of eventueel de sauna en het 

appartement. dakterras, gelegen aan de zuidzijde van het pand. 
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Oe eetkamer met fraai vitzicht lichting de Zwo-as 
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2.5 ORNAMENTEN 

Een aantal ornamenten vanuit de Amsterdamse Schoolstijl is 

overgenomen in het ontwerp. 

Zo is de erker teruggekeerd in de vorm van een strak, glas met 

koper afgedekt doosje dat de gevel perforeert. Om optimale 

zichtlijnen te creëren sluiten vloer- en plafondhoogte aan op 

die van de erker. 

Het traditionele ontwerp van het kozijn paste niet in mijn 

concept en vroeg om een herinterpretatie. Het is nu als 

het ware gedraaid en het bovenlicht is primair geworden, 

waardoor er een interessant verschil in diepte optreedt, dat 

tevens mooi het accent op de wanddikte legt. 

Ook wordt de gevel gesierd door het toepassen van rollagen, 

zoals in de impressies duidelijk te zien is. 
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Impressie geveldeel erker 



Traditionele kozijnvormen Interprefatie van het traditionele kozijn en rollagen 

ONTWERP I 249 



2.6 MATERIAAL 

Bij het ontwerpen van een modificatie past geen ander 

hoofdbouwmateriaal dan baksteen. Alle gevels binnen 

Plan Zuid bestaan namelijk uit baksteen en een ander 

bouwmateriaal zou uit de toon vallen. Daarnaast was 

het mijn opzet juist in dit gebied met baksteen te 

werken. 

Het is echter niet mijn doel geweest het gebouw 

zonder meer naadloos in zijn omgeving te laten passen. 

Daarom heb ik gekozen voor toepassing van rode 

baksteen van Wiennerberger in halfsteensverband. 

Deze onderscheidt zich van traditionele baksteen, 

maar bevat wel dezelfde kleuren waardoor hij binnen 

Plan Zuid een originele interpretatie is. 
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Om het woongebouw niet té massief en eentonig 

over te laten komen heb ik ervoor gekozen een aantal 

accenten aan te brengen door middel van gecorrodeerd 

koper. 

Koper past als bouwmateriaa l goed binnen Plan Zuid 

en de kleur zorgt voor een mooi contrast ten opzichte 

van de baksteen. 



Baksteen Heetiet van W!ènnerberger Oe combinatie van rode baksteen en gecorrodeerd koper 
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3. TOT SLOT 

Samenvattend valt te concluderen dat mijn ontwerp 

aansluit op de bestaande bebouwing zonder over te 

komen als een kopie van de oorspronkelijke bebouwing. 

Veel oorspronkelijke randvoorwaarden heb ik opnieuw 

geïnterpreteerd maar de kern van het gebouw, de kwaliteit 

en de uitstraling, is gelijk aan die van de onderzochte 

cases. 

Daardoor heeft het traject dat ik heb afgelegd mijns 

inziens tot een modificatie van een kopgebouw geleid, 

die zowel binnen de doelstelling van het afstudeeratelier 

Naast als in Plan Zuid past. 
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