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VOORWOORD 

Voor u ligt een verslag van het ontwerp dat ik 

tijdens mijn afstuderen gemaakt heb. Dit ontwerp 

vormt de praktische invulling van de theoretische 

helft van de opgave, welke is uitgewerkt in het essay 

'S/otermeer monumentaal? De naoor/ogse stad nu. ' 

In dit essay stel ik vast waarom en op welke 

punten Slotenneer waardevol is. Slotenneer is een 

naoorlogse woonwijk in de Westelijke Tuinsteden, 

Amsterdam ontworpen door Comelis van Eesteren. 

Op dit moment wordt er veel gediscussieerd over 

de toekomst van het enonne bestand aan naoorlogse 

woningbouw dat we in Nederland hebben opgebouwd 

tussen (grofweg) 1945 en 1970. Men is opzoek naar 

een manier van aanpak voor de vernieuwing en 

herstructurering van de naoorlogse wijken en steden. 

In het essay stel ik een methode voor en definieer ik 

een gebiedsspecifieke aanpak. Deze pas ik vervolgens 

toe op Slotenneer. 

In dit verslag ga ik in op de daadwerkelijke ingreep: 

het ontwerp als resultante van de voorgestelde 

methode. Eerst zal ik een korte stedebouwkundige en 

architectonische analyse geven van het de Westelijke 

tuinsteden en Slotermeer. Vervolgens ga ik in op de 

ingreep en op welke wijze deze ingreep zich verhoud 

tot het gebied en tot de theorie. 
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Foto I : Dobbebuurt zuidzijde 
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DE 

TUINSTEDEN 

Regionaal 

WESTELIJKE 

De Westelijke Tuinsteden waren altijd al 

bedoeld als bet een woongebied gesitueerd 

tussen de werkgebieden Schiphol en de 

Westelijke Havens. Maar ze hebben door 

de regionale ontwikkeling en economische 

groei een nog centralere positie gekregen 

in bet stedelijke en regionale netwerk van 

Amsterdam. (atb 1 en la) Het gebied ligt nu als 

een eiland tussen grote ontwikkelingsgebieden 

zoals de Zuidas, de westelijke havens, bet 

centrum van Amsterdam en Schiphol. Het lijkt 

in eerste instantie een gemiste kans wanneer 

de Westelijke Tuinsteden niet opgenomen 

worden in bet netwerk dat gevormd wordt 

door deze hoogstedelijke woon en werk 

gebieden. 

Je !cunt je echter ook afvragen of het wenselijk 

is te concurreren met deze gebieden. De Westelijke 

Tuinsteden vormen een eiland in een zee van met · 

elkaar concurrerende hoogstedelijke gebieden. Het 

is dan beter om op eigen kwaliteiten te focussen. De 

westelijke tuinsteden hebben een heel eigen karakter. 

Dit karakter contrasteert sterk met de omliggende 

hoogstedelijke en industriele gebieden, uitbuiting 

van <lit karakter versterkt de positie ten opzichte van 

Afbeelding 1 a: regionale ligging 

i 

Afbeelding 1 b: Connectie met het centrum van Amsterdam 
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Afbeelding 2: Het AUP 1934 
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die gebieden. Hierbij zijn voornamelijk het groene 

karakter en de overwegend monofunctionele -woon

invulling van de Westelijke Tuinsteden sterke punten. 

Rustig wonen in een groene oase op korte afstand 

van al deze grootstedelijke functies. ( foto 1) 

Het Algemeen UitbreidingsPlan 

Het Algemeen UitbreidingsPlan, (AUP, 

afb 2) werd ontwikkeld door de afdeling 

Stadsplanning en Stadsuitbreiding onder 

lei ding van Com ells van Eesteren in de periode 

1929-1933. Het AUP is een afspiegeling van 

een aantal belangrijke ideeen en concepten uit 

die periode: de tuinstad, bet functionalisme 

(CIAM) en bet Elementarisme van De 

Stijlgroep. 

HetAUP als ontwerp is enerzijds het resultaat van 

grondige analyse en onderzoek naar bevol.kingsgroei 

en behoeften als vierkante meters groen per inwoner 

etc. De hieruit voorkomende feiten vormde de 

basis van het plan. Anderzijds is bet een helder 

gestructureerde compositie van alle door Van Eesteren 

als 'stedebouwkundige elementen' genoemde zaken. 

Dus een basis van feiten en cijfers, maar ook een 

ontwerp. De voomaamste taak van de ontwerper 

was namelijk nog immer een compositorisch goed 

stadsbeeld ontwerpen. De introductie van het 

begrip stedebouwkundige elementen' maakte dat 

dit op functionele wijze kon gebeuren. Van Eesteren 

bedoelde met stedebouwkundige elementen alle 

zaken die volgens hem voor bet functioneren van 

een modeme stad onmisbaar waren. Hierbij moet 

gedacht worden aan onderdelen als woonhuis, 

woonblok, woontoren, kantoortoren, fabriek, het 



openbare gebouw, station en verkeerstechnische 

objecten als het viaduct maar ook verkeer, water, 

groen en hoogteverschillen. "Met deze elementen, 

zonder enige ornamentatie een stadsbeeldvormen 

is onze opgave" [ ... ] Het accent ligt niet op deze 

voorwerpen zelf (de stedebouwkundige elementen) 

{. . .] maar op hun verhouding ten opzichte 

van elkaar" 1 waaruit we kunnen lezen <lat het 

componeren van de elementen belangrijker was dan 

de elementen op zich. Hij zag de stad als een collage 

van stedebouwkundige elementen die alle hun eigen 

beeldende kwaliteiten hebben. Ontwerpen aan de stad 

is het zoeken naar een evenwichtige verhoudingen 

tussen de ongelijkwaardige elementen in de ruimte. 

Het AUP zoals het er in 1934 lag (afb 2) is 

bovenal een allesomvattend en gedetailleerd 

structuurplan waarvan gedacht werd <lat het de groei 

van de Amsterdam tot het jaar 2000 zou moeten 

kunnen opgevangen. Op de plattegronden en de 

vogelvluchttekening (afb4) is duidelijk te zien <lat het 

AUP een structuurplan is: een plan in hoofdzaken. 

Het is wel echt een gedetailleerd structuurplan: de 

contouren voor de bebouwingsvelden, de verkeers

en waterstructuur inclusief de profielen hiervoor en 

de groenstructuur lagen al grotendeels vast. Over de 

daadwerkelijke invulling van de bebouwingsvelden 

wordt echter nog geen uitspraak gedaan. Ten 

opzichte van die invulling had Van Eesteren dan ook 

een duidelijke mening. Al in de toelichting op het 

plan geeft hij aan <lat de invulling van het plan aan 

de tijd onderhevig zal zijn: "Het is de taak van de 

hedendaagse ontwerper om het plan zoodanig op te 

zetten en in te rich ten, dat [. .. } wijzigingen, indien 

nodig of gewenscht blijken, steeds kunnen warden 

Bock, Manfred; Comelis van Eesteren, architect urbanist, 

dee! I, Bouwkunsl, Stijl, Sledebouw, Van Eesteren en de Avant Garde. 

NAi Uitgevers, Rotterdam, ELF publicaties Den Haag 2001 p 210 
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Afbeelding 4: Her wesrelijke sradsdeel van her A UP 1934 Vogelv/uchtperspecrief gezien van uit her zuidwesten 
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Afbeelding 5: Het AUP ingezoomed op de Westelijke Tuinsteden 

14 

aangebracht zonder dat het stramien van het plan, 

dat de structuur van het plan vormt, te schaden. "2 

Later in zijn carriere verduidelijkt hij dit nogmaals 

door in zijn inaugurale rede het volgende te stellen: 

"Nederzettingen en cultuurlandschappen zijn, zelfs 

indien zij van de grond af nieuw word en opgebouwd of 

ingericht, reeds tijdens hun wording aan voortdurende 

verandering onderhevig. Dit in tegengestelling tot een 

gebouw, dat binnen aftienbare tijd overeenkomstig 

de plannen tot stand pleegt te komen. Vooral bij 

het voorbereiden van grote uitbreidingsplannen, 

streekplannen, wederopbouwplannen, beseft men 

terdege, dat stedebouwkundig werk evenzeer de 

toekomst in het heden projecteert, als dit het heden 

in de toekomst schuift"3. 

De Opbouw 

De stedebouwkundige opbouw van het gebied 

is te vergelijken met het patroon van de schotse 

ruit" (afb.6) of met de Victory Boogie Woogie van 

Mond.riaan(afb.7). Waar het in beide vergelijkingen 

om gaat is dat de verschillende stedebouwkundige 

kleuren met elkaar interfereren. Dit maakt dat er 

een gelaagd plan ontstaat waarin de schematische 

kleuren elkaar versterken en ondersteunen omdat ze 

over en weer relaties aan gaan. Van Eesteren had een 

duidelijk doe] voor ogen bij het ontwerp van hetAUP, 

waarvan de Westelijke tuinsteden een onderdeel 

2 Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Grondslagen 

voor de stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam; Amsterdam 

1934;pl67 

3 C. Van Eesteren; De conceptie van onze hedendaagse 

nederzettingen en cultuurlandschappen, hun verschijningsvormen en 

uitdrukking; Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van 

buitengewoon Hoogleraar in de stedenbouwkunde aan de technische 

hogeschool te Delft op woensdag 28 april 1948 

4 Anna Vos; Parkstad, een veelzijdig perspectief voor de 

Westelijke Tuinsteden; in opdracht van dRO Amsterdam; 1996 



zijn. Hij wilde tuinstadkwaliteit leveren binnen de 

gemeentegrens. De aantrekkelijke kanten van stad en 

land moesten worden gecombineerd tot een nieuwe 

stedebouwk:undige context. De bebouwing heeft een 

stedelijk karakter, de omgeving is groen. De hiermee 

gepaard gaande dubbele orientatie op gras en steen 

is bijna overal in de Westelijke Tuinsteden aanwezig. 

Vanuit de woning of de straat is altijd zicht op groene 

gebieden en andersom. Gras en steen weven in elkaar 

met als ultieme samensmelting van die twee het lege 

centrurn van de Westelijke Tuinsteden: de Sloterplas. 

(afb.9) Een ander kerunerk van de tuinstadkwaliteit 

die Van Eesteren voor ogen had, is de stad in open 

bebouwing wat betekend dat de stad geen dicht geheel 

is waar het straatpatroon lijkt te zijn uitgesneden maar 

juist het omgekeerde hiervan, het is een veld waarin 

elementen geplaatst worden. (afb.rechter pagina) 

Belangrijke consequentie hiervan is dat de openbare 

ruimte een andere structuur krijgt. De ruimte wordt 

niet meer begrensd door bebouwing maar vloeit 

bier als het ware om heen. Daardoor worden alle 

schaalniveaus van ruimte aan elkaar gekoppeld. 

Afbeelding 6: De Schotse Ruit getekend door AIU1a Vos4 Afbeelding 7: Victory Boogie Woogie 

Afbeelding 8: De Westelijke Tuinsteden in aanbouw 1965 
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Afbeelding 9: Het geschakelde weefsel van de ruimte 



Afbeelding l 0 a: Plan Berlage; de gesloten Stad 

Afbeelding l 0 b: Plan Ber/age; de gesloten Stad 
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(B) 
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SLOTERMEER 

De Westelijke Tuinsteden zijn opgebouwd 

uit een aantal deelgebieden. Osdorp, 

Slotervaart, Slotermeer-Geuzeveld en 

Bos en Lommer. (atb.13) Het gekozen 

onderzoeksgebied is een buurt in Slotermeer: 

de Dobbebuurt. (atb.14) 

"De Dobbebuurt in het stadsdeel Geuzenveld

Slotermeer is een buurt die word! gekenmerkt 

door een typische grootstedelijke problematiek; de 

huisvesting van achterstandsgroepen in goedkope 

huurwoningen en een gebrek aan sociale cohesie, 

zorgen voor problemen in de sfeer van leejbaarheid en 

veiligheid". 5 De wooncomplexen in deze buurtmaken 

op dit moment geen dee! uitmaken van de stedelijke 

vemieuwingsplannen die momenteel onder leiding 

van bureau Parkstad worden gemaakt en uitgevoerd. 

(afb.16a/b) Dit is echter niet de reden waarom ik dit 

gebied gekozen heb. Juist in dit dee! van Slotermeer 

zijn de kwaliteiten van het stedebouwkundige plan 

van Van Eesteren duidelijk aanwezig. Hoog en 

laagbouw komen bij elkaar. De verhoudingen tussen 

de verschillende stedebouwkundige elementen 

is sterk. De verschillende schaalniveaus en de 

koppeling hiertussen is overduidelijk aanwezig, zo 

ook de dubbele orientatie op gras en steen. Kortom de 

waarde van de stedebouwkundige compositie die Van 

Eesteren zo zorgvuldig ontwierp manifesteert zich 

hi er op een heldere manier. Van Eesteren zelf noemde 

het schikken van de stedebouwkundige elementen 

in de ruimte het componeren van heterogene, 

van elkaar verschillende maar gelijkwaardige 

elementen. In de ruimte die ontstond moest men door 

de juiste verhoudingen en ongedwongen zichtvelden 

eenvoudig afstanden kunnen schatten en ruimte 

eryaren 
5 Bureau voor maatschappelijke ontwikkeling www.bmo-

QUl.irut.o! 

Afbeelding 13: Stadsdelen 
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Atbeelding 14: Opbouw Slotermeer en ligging Dobbebuurt 
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Afbeelding 15a: Vemieuwingplannen Parkstad 

Afbeelding i 5b: Uitwerkingsplannen Parkstad 
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Foto impressie van de Dobbebuurt 
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Foto 2: De traditionele straatwand verdwijnt 
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Analyse van de Stedebouwkundige Structuur 

Slotermeer is te beschouwen als een naoorlogs 

openlucht experiment van doorontwikkelde 

strokenbouw (afb.16/17): de hovenbouw, de nieuwe 

verkavelingwijze op dat moment. (afb.18) De 

regelmaat, rust en harmonie die dit zou opleveren 

waren erg belangrijk in het gedachtegoed van Van 

Eesteren, maar dit moest uiteraard niet leiden tot 

een saai en monotoon beeld. Min of meer parallel 

aan Slotermeer werd ook Frankendaal ontwikkeld. 

Ook daar werd geexperimenteerd met varianten op 

de strook- en hofverkaveling zoals bijvoorbeeld L

vormige haken en half open hoven. Dit principe werd 

als positief ervaren. Het werd verder ontwikkeld 

toegepast in Slotermeer en later ook in andere delen 

van de Westelijke Tuinsteden. "De hovenbouw 

moet de monotonie van de strokenbouw verdrijven 

en de ruimte tussen de bebouwing minder saai 

maken zonder de rust en harmonie van de beheerste 

herhaling te verliezen."6 

Slotermeer is een stad in open bebouwing. De 

open stad is tegengesteld aan de gesloten, historische 

stad. Waar de gesloten stad staat voor de traditionele, 

historische stadsvorm, welk:e helder begrensd is ten 

opzichte van het ornringende landschap, staat de 

open stad juist voor een samenspel van stedelijke 

en landschappelijke componenten. De gesloten stad 

is opgebouwd uit gesloten bouwblokken omgrensd 

door straten. Als een koek waaruit sleuven zijn 

uitgespaard. De open stad is opgebouwd uit blokken 

waar het landschap omheen vloeit, een open ruimte 

waarin volumes zijn geplaatst. "Dit weefsel biedt 

de gebruiker een vrijwel grenzeloos landschap van 

mogelijkheden. De openbare ruimte vloeit overal en 

laat ieder individu de volledige vrijheid. Vanuit de 

6 Jaarboek Cuypersgenootschap 200 I ; De organische 

woonwijk in open bebouwing; Uitgeverij 0 I 0, Rotterdam; 2002 

Afbeelding 16 Strokenbouw: Blijdorp Rotterdam 

J.J .P.Oud 1931 

I I I 
i 

I I I 

Afbeelding l 7 Strokenbouw: Hellerhof Siedlung 

Frankfurt door Mart Stam I 930 

Afbeelding 18: Ontwikkeling van gesloten bouw blok naar het open bouwblok in verschillende varianten 
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AMSTERDAM 
UI TBREI I NG ~PLA N VOOR HE GEB ;ED TE 
WEST EN VAN OE R1 NO POORBAA EN T E 
l IOE N /A DE H ARLE M t1 E RT R E K VAA RT 

PLAN .. TUINSTAD SLOTERMEER" 

VERKLARI NG. 
'.:!:! ......... 

Afbeelding 19: Slotermeer plan 1939 

Afbeelding 20b : Dobbebuurt van uit het Gerbrandypark 1956 

Afbeelding 20c : kruising Dobbestraat I Burg. Fock straatl 956 

Afbeelding 20d : noordwesthoek Dobbebuurt, Burg. de 

Vlugtlaan 1956 



Afbeelding 22: Slotermeer plan 1937 
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Afbeelding 23: Slotermeer zoals gebouwd 1952 
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Afbeelding 24: Slotenneer (noord) een trefzekere compositie 

28 

woning is het /andschap binnen handbereik, en om 

de hoek bruist de stad." 7 

De open opbouw van de Westelijke tuinsteden 

zorgt voor een andere beleving van openbare ruimte, 

de gebouwen zijn elementen die waaromheen de 

openbare ruimte vloeit. Straatwanden verdwijnen 

en straatruimte wordt vervangen door stedelijke 

ruimte die niet gedomineerd wordt door zichtlijnen 

en geen kaders heeft. De ruimte wordt niet meer 

begrensd door het gebouwde. Dit heeft tot gevolg 

dat alle schaalniveaus aan elkaar gekoppeld worden. 

De verhouding van deze schaalniveaus tot elkaar 

en de vormgeving hiervan is bijzonder.8 Het is een 

samenspel van bouwblok en buitenruimte welke 

zich in een trefzekere compositie (afb.24) tot elkaar 

verhouden. In het subtiele spel van schaalsprongen 

en de gelede overgang van publiek naar prive ontstaat 

een continue ruimte waarin men zich vrijelijk kan 

bewegen. Het ontwerp is zo ingericht dat de openbare 

ruimte overal door loopt. De grens tussen openbaar 

en prive wordt meestal pas letterlijk gemaakt bij de 

gevel. Er is we! sprake van een ruimtelijke geleding. 

"Jeder dee/ is ook weer onderdee/ van een groter 

geheel, en maakt dat de woning onderdee/ wordt van 

de stad, de mens onderdee/ van de stadsbevo/king 

en de tuin van het stadspark."Die geleding van de 

ruimte zorgt ervoor dat de openbare ruimte vele 

nuances kent tussen prive domein en openbare 

ruimte. Er ontstaat bijvoorbeeld sociale ruimte, 

collectieve ruimte en semi-publieke ruimte welke 

ieder een eigen rol spelen in de geleding der ruimte. 

Ze blijven echter we! onderdeel van het grote veld 

7 MUST presentatie Wouter Veldhuis 7 juli 2005 

8 Over culturele planologie in de naoorlogse stad; Sjoerd 

Cusveller en Stefan Gall m.m. v. Ingeborg van Lieshout; Denkboek voor 

de cultuurimpuls ISV Cultuur en stedelijke vernieuwing; Ministerie van 

Onderwij s, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2004 



waardoor ze op onlosmakelijke wijze met elkaar 

verbonden blijven. Deze inrichting van de openbare 

ruimte gaat gepaard met een indeling van de grate 

structuur in bebouwingsvelden, die openomen 

warden in die structuur. (afb.26) Hierdoor zijn ze 

onderdeel van het geheel, maar vormen ze ook een 

eigen buurt, zodat geen oneindige doorlopende stad 

ontstaat. "Het stadsbeeld kenmerkt zich door een 

dynamische compositie, waar pleinen en straten 

geen eenduidige begrippen meer zijn" 9 (foto 2) 

Het is voor de ontwerper van groat belang zich 

welbewust in de reeks van schalen tussen woning en 

stad, boom en park te plaatsen. En om bewust te zijn 

van de effecten die de transformatie heeft op hogere 

en lagere schaalniveaus. Alleen dan kan een werkend 

en passend ontwerp warden gerealiseerd. 

De kwaliteit van de stedebouwkundige structuur 

dus zit in: de krachtige structurerende ruimtelijke 

dragers, de vloeiende openbare ruimte, de koppeling 

van alle schaalniveaus en de compositie der 

stedebouwkundige elementen. Dit zijn kwaliteiten 

die zich grotendeels uiten in een abstracte vorm, 

in en haast schematische waarneming van de 

stedebouwkundige elementen. 

Analyse van de Compositie en de 

Elem en ten 

De architectonische invulling van de Dobbebuurt 

stand onder leiding van de Architect B. Merkelbach. 

In Slotermeer is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

Geuzeveld, gekozen voor een grotere variatie aan 

9 Over culturele planologie io de naoorlogse stad; Sjoerd 

Cusveller en Stefan Gall m.m.v. Ingeborg van Lieshout; Denkboek voor 

de cultuurimpuls ISV Cultuur en stedelijke vernieuwing; Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2004 

Afbeelding 25: Bestaande kamverkaveling Dobbebuurt 

Foto 3-6: samenspel van hoog en laagbouw in de Dobbebuurt 
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Afbeelding 26: De Westelijke Tuinsteden 2005, nog altijd een sterk stramien van groene, zwarte en blauwe lijnen en rood-groene velden 

30 

architecten. Alleen al aan de Dobbebuurt hebben vijf 

verschillende architectenbureaus gewerkt. Zoals te 

zien op afbeelding (afb.28). De compositie van de 

Dobbebuurt is een aparte vorm van de hof verkaveling. 

Een kam, waarbij in elkaar grijpende hoog en 

laagbouw voor de stedelijke component zorgen en in 

elkaar overlopend park- en collectiefgroen de groene 

component. (afb.25) 

In het gebied staan portiekflats van 5 verdiepingen. 

Deze zien er schematisch als volgt uit: (afb.28) In 

de doorsneden van het gebied is duidelijk te zien 

hoe deze gebouwen gesitueerd zijn en hoe ze in de 

laagbouw grijpen. Het liefst wilde Van Eesteren 

overal laagbouw, voor eengezinswoningen. Maar 

dat zou te weinig woningen opleveren dus op 

verschillende plaatsten in het plan moest gekozen 

worden voor (midden) hoogbouw. Het feit dat dit 

een minder wenselijke invulling was, omdat men 

nu eenmaal Iiever zoveel mogelijk gezinswoningen 

wilde realiseren, betekent niet dat het een kwalitatief 

minder goede compositie opleverde. Juist de 

combinatie van hoog en laagbouw zorgt voor een 

minder monotone en spannendere compositie, 

waarbij ook de verhoudingen van de bouwblokken 

tot elkaar en de omgeving sterker wordt. (foto 3-6) 

De laagbouw heeft de voorgevel aan de 

Burgemeester de Vlugtlaan, onderin bevinden zich 

winkelpanden.De opbouw van de Burgemeester 

de Vlugtlaan is vergelijkbaar met het winnende 

ontwerp van Van Eesteren voor Unter den Linden. 

(afb 27) Dit is uiteraard van een andere schaal, 

maar het principe is vergelijkbaar. Laagbouw die 

de doorgaande weg begeleid en de hoogbouw die er 

in grijpt geeft het ritme en de schaal van de straat 

aan. Andersom maakt dit dat de Dobbebuurt die 

zich achter de Iaagbouw bevindt zich toch prijsgeeft 



door de koppen van de hoogbouw. De buurt 

wordt afgeschermd wordt door de parallel aan de 

Burgemeester de Vlugtlaan lopende plint, maar de 

koppen van de haaks op de plint geplaatste blokken 

manifesteren zich duidelijk wanneer men zich op de 

Burgemeester de Vlugtlaan bevindt. Dit is een ook 

voorbeeld van de koppeling van schaalniveaus, de 

buurt wordt gerelateerd aan de doorgaande weg en 

winkelstraat. Het verfijnde verkeersnetwerk (afb.31) 

geeft iedere gebruiker op zijn eigen niveau de 

mogelijkheid het ritme te ervaren. De opbouw van 

de Burgemeester de Vlugtlaan is zeer typisch voor 

de stad in open bebouwing. De zeer brede en ruime 

opzet van het profiel is typerend voor de meeste 

doorgaande wegen in de Westelijke Tuinsteden. Aan 

de ene kant de laagbouw met de ritmische koppen. 

Aan de overzijde zijn de woonblokken (vier hoog) 

vervolgens haaks en onder een hoek op de weg 

geplaatst. Dit heeft als gevolg dater geen straatwand 

ontstaat, maar toch een begeleidend ritme waarbij 

al naar gelang de snelheid van de passant meer 

of minder van de achterliggende omgeving bloot 

wordt gegeven. De vier woon-winkel blokken op 

het kruispunt met de Burgemeester Fockstraat, de 

'entree' van de Dobbebuurt en tevens belangrijkste 

route naar het zuidelijke dee! van Slotermeer, vormen 

een uitzondering in het architectonische thema, hier is 

gekozen voor een andere architect. Hij moest zich we! 

aan het patroon van de stedebouwkundige structuur 

houden waardoor het ritme van bebouwing langs de 

burgemeester de Vlugtlaan niet doorbroken wordt. 

Echter met een andere, iets markantere, architectuur 

vormen de vier gebouwen ook een cluster waardoor 

de ruimte van het kruispunt gedefinieerd wordt. 

Wanneer men dan de Dobbebuurt ingaat, is 

heel duidelijk de ritmische herhaling van blokken 

van vergelijkbare afmetingen aanwezig. Omdat de 
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Afbeelding 27: Prijsvraag ontwerp reorganisatie Unter den Linden Berlijn. 1925 Ax.ometrie vanuit het zuidwesten 
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OLT & HARDEVELD 
PETERS- EVERS & SARLEMIJN -

- BERGHOEF 
ZEEGERS -

- LAMMERS 
WATERMAN-

- WATERMAN & KNIJTIJZER 

Afbeelding 28: Architecten per blok 

--------------_____ .. _______ _ -----.. -------~---------------______ .. __ .. ____ _ 
- wonen 
- berging 
- winkel 

Afbeelding 29: Schematische indeling Portiekftats en Winkelplint Dobbebbuurt 



hoogbouwblok.ken in de laagbouw grijpen ontstaat 

een onderdoorgang die de ervaring van de herhaling 

van de blokken versterkt. Ieder blok grenst aan een 

collectief groengebied en een woonstraat. In de 

doorsneden is zichtbaar hoe dit werkt en ook hoe 

sterk de ritmiek van het gebied is. (afb.32) 

Aan de zuidzijde van de Dobbebuurt ligt het 

Gerbrandypark. Een fikse parkstrook ( ongeveer 

140x750 m) die Slotermeer noord en zuid scheidt 

en oak de Erasmusgracht, die vanuit het centrum 

komt en hier De Burgemeester van Tienhoven 

gracht wordt, begeleidt. Het park is onderdeel van 

de grate groenstructuur van de Westelijke Tuinsteden 

en tegelijkertijd de groene tegenhanger van de 

Dobbebuurt. (foto.7-9) 

Een aantal van de portiekfl.ats zijn momenteel 

in een slechte staat, door het verschil van eigenaar 

(afb.34a/b) is er een groat verschil in beheer en 

onderhoud. De gefragmenteerde 'renovatie' van 

de verschillende elementen (hoogbouw, laagbouw, 

groen, straat) heeft geleid tot een diffuus beeld en 

verstoorde verhoudingen. Het collectieve groen 

tussen de blokken is onoverzichtelijk en afgesloten 

door middel van hekken. De woonstraten staan 

vol geparkeerd op een onregelmatig patroon van 

later ingevoegde parkeervlakken. De ruimtelijke 

kwaliteiten van het gebied als ritmiek, verhouding 

en compositie warden hierdoor verdoezeld. Het is 

een integraal ontwerp waarin de verhoudingen van 

de elementen tot elkaar zorgvuldig bepaald zijn, 

vergelijkbaar met de compositie van een Mondriaan. 

Wanneer je relatief willekeurig een aantal vlakken 

aanpakt komt dit nooit de kwaliteit van het plan ten 

goede. Een integrale aanpak is essentieel. 

- -
- -
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Afbeelding 30: Schematische indeling Portiekftats Plattergrond 

Afbeelding3 l : Het Verkeersnetwerk 
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Foto 7-9: Het Gerbrandypark 
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Afbeelding 34a: Originele verdeling per 

Woningbouwvereniging 

= Afbeelding 34b: Woningbouwverenigingen in consortia 

Een tweede probleem ontstaat door de non

koppeling tussen binnen en buiten bij de portiekflats 

De blokken als elementen in de ruimte hebben een 

juiste verhouding tot elkaar en de ruimte en vormen 

een geheel. Echter de blokken an sich hebben door de 

huidige indeling weinig (zie ook afb 29) verbinding 

met het maaiveld (foto I 0) Het is van belang voor 

sociale controle en veiligheid om deze relatie te 

verbeteren op een hedendaagse wijze. De bij het 

ontwerp logisch en geleidelijk gedachte overgang 

van prive naar publiek via collectieve ruimte is in 

veel gevallen verdwenen. De sociaal culturele codes 

van de jaren 50 zijn verdwenen. De straatruimte was 

in toen van nog iedereen, een verlengstuk van de 

woning maar nu is deze van niemand, niemand voelt 

zich verantwoordelijk voor de straat. De collectiviteit 

van toen is vervangen door individualiteit. De 

gemeenschappelijkheid is daarmee niet verdwenen, 

maar wel verschoven naar andere vlakken die nie~ per 

definitie met wijk of omgeving te maken hebben. Met 

het verlies van directe buurtgerelateerde collectiviteit 

en dus het verlies van de bijbehorende vorm van 

collectieve ruimte ontstaat een te abrupte overgang 

van prive naar openbaar .. Wat zichtbaar is achter 

de gevel bepaald ook de atmosfeer van de gevel. 

De ruimte waarin men zich begeeft wordt bepaald 

door de belendende oppervlakken en de verhouding 

van deze oppervlakken tot elkaar. De atrnosfeer van 

de vlakken bepaalt de atmosfeer van de ruimte. Dit 

wil zeggen <lat de specifieke vlakvulling een grote 

invloed heeft op de ervaring van de direct hieraan 

gelegen (openbare)ruimte. Het veranderde gebruik 

van de openbare ruimte en de huidige indeling van 

de gevel en straat zorgen voor een minimale binding 

tussen binnen(bewoner) en openbare ruimte. Met 

alle (a)sociale gevolgen van <lien. 

De kwaliteit van de architectonische objecten 



zit m eerste instantie in de sterke basisvorm. 

Deze definieert de aard van bet woonblok als 

stedebouwkundige element in deze context. Deze 

kwaliteit uit zich echter voornamelijk op het abstracte 

stedebouwkundige niveau. De kwaliteit van de 

architectonische uitvoering zit in de efficientie van 

de woning-plattegronden en de abstracte indeling 

van de gevels. Deze kwaliteiten samen pleiten 

voor behoud van de huidige bebouwing, boven 

nieuwbouw van een vergelijkbare basisvonn op een 

zelfde voetprint. 

....... 
It ~· : .. 

~ - .. ~ !'Wt~ 

Foto 10: De plint is gesloten, weinig interactie binnen-buiten 
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Afbeelding 35: gefragmenteerde renovatie 
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Afbeelding 36: De compositie 
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IN GREEP 

Bij de ontwikkeling van een op een wijkoverstijgend- of wijkniveau of op het niveau de referentie naar een Stijl kunstwerk anderzijds. 

herstructureringsplan voor een naoorlogse 

wijk zijn verschillende manieren van 

aanpak mogelijk. De naoorlogse stad heeft 

vooral waarde op stedebouwkundig niveau, 

vernieuwingsmethoden zullen zich dan ook 

vooral op de stedebouwkundige opgave 

focussen. Wanneer vanuit de ruimtelijke 

dragers gekeken wordt naar de verschillende 

mogelijkheden naoorlogse woonwijken te 

kunnen aanpakken onderscheid ik grofweg 

de volgende drie opties. 

Restauratie: de oorspronkelijke structuur en/of 

het oorspronkelijke concept hebben een grote 

cultuurhistorische waarde. Zewordenals uitgangspunt 

genomen en versterkt. Belangrijk hierbij is dat het 

niet gaat om het terugbrengen van een bijzonder 

historisch object maar om het terugbrengen van het 

gevoel en de intentie die uitging van de originele 

opzet. Er ontstaat een monumentale context. 

Transformatie: de oorspronkelijke structuur heeftzijn 

kracht (dee ls) verloren, naar gelang de waarde van de 

structuur wordt deze hersteld en/of getransformeerd 

naar een nieuwe structuur gebaseerd op de 

oorspronkelijke ruimtelijke dragers. Er ontstaat een 

hedendaagse context die een historische laag bevat. 

Substitutie: de cultuurhistorische waarde blijkt 

van weinig belang en de oude structuur wordt ter 

verbetering vervangen door een nieuwe, hetgeen 

vaak gepaard gaat met sloop en n.ieuwbouw. Er 

ontstaat een geheel nieuwe context. 

Deze mogelijkheden kunnen op de verschillende 

schaalniveaus van de stedebouw worden toegepast, 

van verkaveling. Omdat in de naoorlogse stad een 

constante koppeling van schaalniveaus en daardoor een 

vloeiende openbare ruimte bestaat hebben ingrepen op 

het ene schaalniveau direct gevolgen voor het andere 

schaalniveau. 10 

Restauratie 

Iedere naoorlogse stad of wijk heeft een specifieke 

benadering nodig, waarbij op alle niveaus gekeken moet 

worden naar de historische en culturele waarde en de 

mogelijkheden die dit met zich mee brengt. Deze waarde 

ligt vaak in de stedebouwkundige structuur, de ruimtelijke 

dragers. Aan de hand van de vastgestelde kwaliteiten kan 

dan bepaald worden wel.ke van de drie mogelijkheden 

restauratie, transformatie of substitutie op welke schaal 

moet worden toegepast. Dan kan op basis van die keuze 

en de analyse een concept worden ontwikkeld waarmee 

men de specifieke ontwerpopgaven te lijfkan gaan. 

Uit de geschiedkundige en cultuurhistorische analyse 

van het A UP en Slotermeer in het bijzonder blijkt dat: 

Het AUP een belangrijke historische waarde 

heeft, daar het op een accurate manier een periode in de 

ontwikkeling van de architectuurgeschiedenis belichaamt 

die van groot belang is geweest voor de (Nederlandse) 

stedebouw; 

De Westelijke Tuinsteden en Slotermeer in het 

bijzonder cultuurhistorische waarde hebben op twee 

vlakken, namelijk de stedebouwkundige structuur van 

verweving en koppeling van schaalniveaus enerzijds en 

l 0 Overculturele planologie in de naoorlogse stad; Sjoerd Cusveller en 

Stefan Gall m.m.v. Ingeborg van Lieshout; Denkboek voor de cultuurimpuls 

ISV Cultuur en stedelijke vemieuwing; Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer 2004 

Dit gesteld hebbende ligt een restauratieve ingreep 

voor zowel de AUP structuur als het onderzochte deel van 

Slotermeer het meest voor de hand. Daarmee wil ik niet 

pleiten voor een !outer restauratieve aanpak in de object 

gerichte (monumentenzorg) betekenis van het woord 

maar voor restauratie van het concept. Restaureren 

betekend in deze context de kwaliteiten van het kunstwerk 

boven water krijgen, herstel van de vlakverhoudingen en 

ervaring van de ruimtewerking. Deze weer laten zichtbaar 

maken, zodat men ze kan ervaren. 

Ten behoeve van een helder betoog heb ik de gedane 

ingreep gedefinieerd aan de hand van vier schaalniveaus, 

gerangschikt van groot naar klein. Op schaal van het 

AUP, op schaal van het bebouwingsvlak en op schaal van 

het oppervlak en op de schaal van de overgang binnen

buiten. 

Ingreep op de schaal van bet AUP 

Het belang van de vormgeving van de openbare ruimte 

was al bij het opzetten van het AUP erg groot. Openbare 

ruimte was voor Van Eesteren meer dan wat overblijft 

wanneer de bebouwing een plaats gekregen heeft. Hij 

vond het alom aanwezige groen, de straatprofielen en de 

aanwezigheid van water dan ook net zo kenmerkend voor 

het karakter van de wijk als de open bebouwing. Wat ook 

duidelijk blijkt uit de originele planopzet. Analyse van het 

gebied toont dat voomamelijk de groen- en waterstructuur 

van groot belang zijn voor het stramien dat alles aan 

elkaar verbindt. Daamaast zijn deze structuren essentieel 

voor de perceptie van de openbare ruimte zoals die in een 

tuin-stad in open bebouwing moet zijn. 

Op de grote stedebouwkundige schaal van het 

structuurplan is het belangrijk dat die blauw-groene 
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Foto 16-19: Overal parkeren 
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hoofdstructuur gehandhaafd blijft. Hiervoor 

is een restauratieve ingreep noodzakelijk. De 

cultuurhistorische waarde van de opzet is groot, het 

laat een van de eerste grote uitbereidingsplannen van 

Nederland zien en hetvormt een schoolvoorbeeld voor 

de CIAM-gedachte en gecombineerd met de prak:tisch 

toegepaste uitvoering van de ( doorontwikkelde) 

idee van de tuinstad. De kracbt van het plan zit 

in deze heldere gelaagde structuur, ondanks alle 

veranderingen aanpassingen en aantastingen bestaat 

deze nog steeds. Op de meeste punten werkt de 

structuur ook nog deels zoals bedoeld. Van Eesteren 

gaf zelf al aan, de invulling van het A UP is flexibel en 

afhankelijk van de tijd maar ondanks de fiexibiliteit 

in invulling zal bet opgezette stramien voor eenheid 

en structuur zorgen. 

De groenstructuur en de waterstructuur moeten 

dus herstelt en eventueel zelfs wat aangedikt worden. 

De vloeiende openbare ruimte die zo typerend is 

voor het plan valt of staat bij uitvoering van deze 

ingreep. Onze perceptie van openbare ruimte is 

anders, en voor een 'goed' gebruik van ruimte zien 

we graag een bepaalde mate van formalisering. Zodat 

gedefinieerd wordt wat op welke plek kan gebeuren. 

In de openbare ruimte van de Westelijke tuinsteden 

echter is dit een riskante onderneming, omdat een 

te sterke begrenzing van de verschillende soorten 

ruimten de kwaliteit van vloeiing geheel teniet kan 

doen. De angst voor leegte en een bepaalde mate 

van ombestemdheid in openbare ruimte is (te) 

groot. We hechten veel waarde aan eenvoud en 

overzichtelijkheid in de openbare ruimte en willen 

haar daarom indelen in functionele gedefinieerde en 

liefst ook nog afgekaderde, gebieden. We kunnen 

echter ook zoeken naar een methode die de openbare 

ruimte meer geschikt maakt voor hedendaags gebruik 

maar niet de kwaliteit van de vloeiende openbare 



ruimte kapot maakt. Een subtiele (her)profilering 

van wegen en groengebieden, waarbij gewerkt kan 

worden met meer bij het gebied passende 'grenzen' 

als: water, kleine hoogte verschillen, haag en 

bospartijen en helder geprofileerde straten. (foto 20-

21) Wanneer dan toch een echte afkadering nodig is, 

in de vorm van een hekwerk, moet gezocht worden 

naar een passende -minder formele- constructie. 

Ook de verkeersstructuur heeft een belangrijk 

aandeel in het plan. De opzet ervan is overal breed 

en wijds, en de geleding van parkway tot wandelpad 

zorgt voor een fijnmazig netwerk dat deze en alle 

tussenliggende schaalniveaus aan elkaar koppelt. 

Door de toegenomen mobiliteit en vraag naar 

parkeergelegenheid zal de invulling en profilering 

van de verkeersstructuur op verschillende plaatsen 

moeten worden aangepast. (foto 16-19) Het is van 

belang dat de genuanceerde geleding en dubbele 

orientatie hierbij niet aangetast worden. Hierbij 

komt natuurlijk al snel de gedachte aan ondergronds 

parkeren of parkeergarages naar boven. Ik ben van 

mening dat dit in veel gevallen geen wenselijke 

oplossingen biedt. Niet alleen zijn de kosten ervan 

onrendabel hoog, het verkeer is een belangrijk 

onderdeel van het plan dat niet weggestopt moet 

worden. Het zal op een logische manier onderdeel uit 

moeten gaan maken van de compositie. Dit betekend 

dus dat op iedere plek gelnventariseerd moet worden 

hoeveel parkeren er daadwerkelijk nodig is en hoe 

dat op die plek het beste gelntegreerd kan worden. 

Hierbij speelt de herindeling en herprofilering van de 

straat een grote rol. 

Wat betreft de bebouwingsvelden bestaat dus een 

redelijk grote mate van fl.exibiliteit mits de invulling 

zich op een logische wijze verhoudt tot en past 

binnen het uitgezette fijnmazige stramien van groene, 

Foto 20b Slotemeer 

Foto 2Ia Osdorp Zuidwest kwadrant (Meyer 2006) 
Foto 20a/b: Hoogte verschil voor een helder 

gedefinieerde openbare ruimte, zonder een 

daadwerkelijke scheiding aan te brengen 

Foto 21 alb: Robuuste formele hekken gebruikt in 

Osdorp bepalen de ruimte en delen deze op en doen zo de 

kwaliteit van vloeiendheid te niet. 

Foto 21 b Osdorp Zuidwest kwadrant (Meyer 2006) 
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blauwe en zwarte lijnen . De huidige compositorische 

kwaliteit van de bebouwing in het vlak, in verhouding tot 

de structuur is een belangrijke component bij het bepalen 

van de manier van aanpak. Ook de bouwtechnische 

kwaliteit en leefbaarheid zijn uiteraard van belang. 

Ingreep op de scbaal van bet 

Bebouwingsvlak 

Zoals eerder al aan de orde kwam, het gekozen 

gebied bevat grote compositorische kwaliteiten en ook 

de gelaagde verweving van de basiskleuren is hier helder 

aanwezig. De sterk gestructureerde maar transparante, 

onbegrensde en dus vloeiende ruimte bezit bijzondere 

esthetische kwaliteiten. Dit komt zowel voort uit de grote 

lijnen van het 'plan in hoofdzaken' als in de specifieke 

compositorische verhoudingen, de elementaristische 

ruimteschepping. 

Hierdoor ontstaat een sterke compositie van de 

stedebouwkundige kleuren (rood, groen, blauw, 

zwart) en elementen. Zoals eerder uitgelegd zijn de 

stedebouwkundige elementen alle zaken die onmisbaar 

zijn (geworden) voor het functioneren van de stad. 

Omdat in de Dobbebuurt maar enkele van deze elem en ten 

daadwerkelijk aanwezig zijn kunnen we ze voor de 

abstracte compositie reduceren tot vlakken, blokken en 

lijnen. Ieder van deze elementen staat in verhouding tot 

het andere. De elementen zijn uiteraard ongelijkwaardig, 

maar verworden door de compositie tot gelijkwaardige 

spelers die de ruimte bepalen. De ruimte wordt 

De gefragmenteerde 'renovatie' van de verschillende 

stedebouwkundige elementen en de verandering van 

perceptie en gebruik van de openbare ruimte hebben 

ervoor gezorgd dat deze kwaliteiten zeer moeilijk 

ervaarbaar - en vaak zelfs teniet gedaan - zijn . . 

Het gaat dus om de ervaring van de abstracte 

stedebouwkundige compositie. Deze ervaring bestaat 

alleen bij een bepaalde afstand ( waarbij overzicht 

gecreeerd wordt, men meerdere elementen tegelijk 

ervaart) of snelheid (wanneer men zich door de wijk 

beweegt met bijvoorbeeld een auto) de hier beschreven 

ingreep richt zich dan ook op die ervaring. 

De essentie van de restauratieve ingreep op dit niveau 

is de kwaliteit van abstracte ruimte-ervaring te herstellen 

en de ervaring ervan te versterken. Dit houdt in dat alle 

elementen die de ruimte bepalen ook echt als element 

ervaren moeten gaan te worden. Elk element heeft een 

zelfde basisuitstraling, hierdoor ontstaat een helder beeld 

waarbij de ruimtelijke kwaliteit van de stedebouwkundige 

compositie duidelijk ervaarbaar wordt. Het weer 

ervaarbaar maken van de compositie der elementen uit 

zich enerzijds in het behoud van de eenduidigheid der 

basisvormen. Daarom is het uitplinten of optoppen van 

bebouwing ondenkbaar, en zal de indeling van de straat, 

waarin parkeren gelntegreerd moet worden, veranderen 

en de collectieve groene ruimte op een hedendaagse wijze 

opnieuw collectief moeten worden. 

Ingreep op de scbaal van bet Oppervlak 

en de Overgang Binnen - Buiten gedefinieerd door de compositie van vlakken, blokken 

en lijnen. Het Blok, het vlak en de lijn zijn op zich zelf 
Op dit deze twee schaalniveaus zijn een aantal zaken 

staande elementen die zich complementerend tot elkaar van belang, namelijk: de vloeiende openbare ruimte, de 
verhouden. Zwart, blauw, groen en rood verweven wel, 

maar vermengen niet. 
atmosfeer en verhouding van de oppervlakken, en de 

relatie binnen buiten 

De stedebouwkundige structuur die zich uit in een 

vloeiende openbare ruimte maakt dat straatwanden 

en pleinvorming uitgesloten zijn. Het horizontale 

vlak wordt door maximaal 3 verticale vlakken 

gedefinieerd, er is dus altijd een doorloop of doorkijk 

naar een ander horizontaal vlak. Daardoor blijft altijd 

de koppeling naar het grotere geheel bestaat. Naast de 

ervaring van 'onderdeel zijn van een groter geheel' is 

vooral de atmosfeer van de oppervlakken bepalend 

voor de ervaring van de ruimte. Deze atmosfeer uit 

zich in kleur, vorm en materialisatie van de vlakken, 

bij de gevelvlakken heeft ook de relatie binnen 

buiten een grote invloed. Wat zichtbaar is achter de 

gevel bepaald ook de atmosfeer van de gevel. (open 

VS dicht) 

Zoals al eerder gesteld: de ruimte waarin men 

zich begeeft wordt bepaald door de belendende 

oppervlakken en deverhouding van deze opperv lakken 

tot elkaar. De atmosfeer van deze vlakken bepaalt 

de atmosfeer van de ruimte waardoor de specifieke 

vlakvulling een grote invloed heeft op de ervaring 

van de direct hieraan gelegen ruimten. Dit uit zich 

in een vlakvulling en materialisatie die deels los kan 

staan van de abstracte ervaring van het blok of het 

vlak op stedebouwkundig niveau, maar deze we! 

ondersteunt door de essentie van de abstractie intact 

te laten. 



Foto 22: Vloeiende openbare ruimte in Slotenneer 
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Afbeelding 37a: Cementpleister 

Afbeelding 37c: antraciet beton-plaatwerk gestraald met zwarte natuursteenkorrel 

Afbeelding 37b: Merbau hout 
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UITWERKING 

In bet ontwerp is dat per schaalniveau als 

volgt uitgewerkt: 

Het Woonblok 

Op schaal van bet bebouwingsvlak 

Om het element woonblok te ervaren als object 

in de ruimte, in plaats van als een verzameling van 

individuele woningen, is het noodzakelijk dat het 

een eenduidige uitstraling krijgt. Niet alleen het blok 

op zich maar ook het woonblok als element. Dat 

betekent dat het uiterlijk van alle woonblokken op het 

stedebouwkundige niveau gelijk moet zijn. Dit wordt 

bereikt door een eenduidige materialisatie. Hier is 

gekozen voor een fijne wittige cementpleister die 

met buitenisolatie wordt toegepast op alle bakstenen 

gebouwen. Dit zorgt ervoor dat de gebouwen 

een abstractere uitstraling krijgen. Dit gebeurt op 

verschillende manieren. Ten eerste hebben alle 

blokken dan dezelfde uitstraling, onafhankelijk van 

de eigenaar. Daarnaast zullen ze geen individueel 

gekleurde gevel meer hebben. Als derde komen door 

de buitenisolatie de gaten in de gevel dieper te liggen, 

met als gevolg dat deze minder impact krijgen op 

de contouren van het blok, waardoor het blok een 

massiviteit verkrijgt die nodig is om de ervaring van 

het blok in de ruimte te versterken. De Berghoeffiats 

krijgen niet deze pleisterwerk gevel maar warden 

opnieuw beplaat. Het Airey systeem waarmee ze 

zijn vervaardigd leent zich eenvoudig voor het 

verwijderen van de oude platen, aanbrengen van 

isolatie en nieuwe witte platen. De achterliggende 

idee voor uitstraling en gevelwerking zijn verder 

gewoon als eerder beschreven. 

Een tweede ingreep op dit niveau is dat de 

plintverdieping een andere materialisering krijgt. 

• •• • •• • •• • •• • •• • • • • 

• •• • •• • •• • •• • • • • •• • 

Afbeelding 38a: voorgevel en achtergevel Nielsen, Spruyt en Brouwer 

Afbeelding 38b: voorgevel en achtergevel Holt en Hardeveld 
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Afbeelding 38c: voorgevel en achtergevel Peters, Evers en Sarlemijn 
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Atbeelding 39a: Detail nieuw kozijn bij cemtentpleister 
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pleisterlaag (15 mm) 

wapeningslaag (5 mm] 

isolatie (1oommJ 

lijmlaag 
afwerking 15 mm] 

baksteenmuur (J 10-70-110 mm] 

pleisterlaag (10 mm] 

/ 

/ 

origineel kozijn 
aluminium stootprofiel 

dubbelglas (4-12-4 mm] 

kozijnstijl 
vensterbank natuursteen 

Atbeelding 39b: Detail nieuw kozijn bij cemtentpleister 

Atbeelding 40 Overgang pleisterwerk-betonplaat 



betonplaat [25 mm] 

ium stijl en regelwerk 
isolatie [100 mm) 

lijmlaag 
afwerking [5 mm] 

baksteenmuur [110-70- 110 mm] 

pleisterlaag r1ommJ 

origineel kozijn 

dubbelglas [4-12-4 mm] 

kozijnstijl 
vensterbank natuursteen 

Afbeelding 40a: Detail nieuw kozijn bij cemtentpleister 

Afbeelding 40b: Detail nieuw kozijn bij cemtentpleister 
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Afbeelding 4 I Ritme werking bij de onderdoorgangen (Dobbestraat) 
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Afbeelding 42 Ritme werking aan de zuidkant 

Afbeelding 43 De zwarte plint versterkt de eenheid en het ritme 
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Afbeelding 44a: Holt en Hardeveld Nieuwe westgevel 

Afbeelding 44b: Holt en Hardeveld Nieuwe oostgevel 
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Afbeelding 45b: Nielsen, Spruyt en Brouwer Nieuwe westgevel 
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Afbeelding 46a: Peters, Evers en Sarlemijn Nieuwe westgevel 

Afbeelding 46b: Peters, Evers en Sarlemijn Nieuwe oostgevel 
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Afbeelding 47 : Holt en Hardeveld Nieuwe plattegrond Beukmaat 7 meter 

De ruimtelijke werking hiervan is enerzijds dat 

deze 'zwarte band' de blokken met elkaar verbindt 

en anderzijds versterkt het de ritmewerking. 

(afb.41) Er is gekozen voor een, met het wit van 

het cementpleisterwerk contrasterend, hedendaags 

materiaal. Het is belangrijk dat het materiaal geen 

'richting' heeft, een bepaalde mate van abstractie 

uitstraalt, niet expliciet doet denken aan een bepaalde 

periode uit de architectuurgeschiedenis en het geen 

opzichtige vlakverdeling heeft die mee gaat doen 

in het spel van de gevel. Daarom is gekozen voor 

danker antraciet beton-plaatwerk gestraald met 

zwarte natuursteenkorrel. 

De ingreep is specifiek gericht op de portiekftats, 

uiteraard speelt oak de laagbouw een belangrijke rol 

in de compositie. De ingreep die hierop gedaan kan 

warden is vergelijkbaar met de beschreven ingreep. 

Ik heb deze echter niet verder onderzocht of precies 

uitgewerkt. 

Op scbaal van bet oppervlak 

De vlakvulling en materialisatie op dit niveau 

staat deels las kan van de abstracte ervaring van het 

blok of het vlak op stedebouwkundig niveau. Ze 

moet deze ervaring uiteraard we! ondersteunen om de 

essentie van de abstractie intact te laten. De indeling 

van de gevels blijft abstract, ze zijn niet leesbaar 

naar water zich achter de gevel afspeelt. (afb.44a trn 

46b) Verdere materialisering van de gevel bepaald, 

zolang het geen overheersende toon heeft, alleen 

de straatruimte en niet de ervaring van de abstracte 

compositie. Daarom is er bij de materialisering van 

de gevel gekozen voor materialen die de uitstraling 

van het gebouw op straatniveau minder hard maken. 

De merbau houten kozijnen en translucente balkon 

afkadering geven de gevel een strakke maar geen 



kille uitstraling. Het doorzetten van de abstractie 

in de vorm van stalen kozijnen en hekken maakt 

het geheel onmenselijk. Ten eerste is dat niet de 

intentie van het ontwerp, noch van het abstraheren. 

En ten tweede heeft de atmosfeer van de gevel 

geen invloed op de ervaring en kwaliteit van deze 

compositorische abstractie omdat de overkoepelende 

en overheersende materialisering van cementpleister 

en plaatwerk deze waarborgt. De atmosfeer van de 

oppervlakken bepalen de ervaring van de ruimte. 

Het oppervlak van de gevel dus ook. Echter dat wat 

zichtbaar is door de openingen van de gevel heeft 

hier ook een grote invloed. Hierbij speelt de plint 

een grote rol, daar hier de meeste interactie binnen

buiten kan plaats vinden. Omdat er op het moment 

in de plint enkel bergingen zitten is er eigenlijk niets 

zichtbaar als een bijna blinde muur. Door de gevel in 

de plint te openen gaat wat achter de gevel afspeelt 

ook dee! uitmaken van beleving van de ruimte van de 

straat en het groen en andersom. 

Op schaal van overgang binnen buiten 

De ingreep in de plint heeft tot gevolg dat de 

interactie tussen binnen en buiten ontstaat die nu mist. 

Aan de straatkant is gekozen voor een openwerking 

over twee verdiepingen. Dit heeft een aaltal redenen: 

Het beeld van de gevel blijft zo abstract zonder dat 

het beeld een al te rigide en monotoon wordt door de 

herhaling van de gevelopeningen erboven. Daarnaast 

zijn de openingen gebaseerd op het patroon van de 

gevel en !open over twee verdiepingen, waardoor de 

gevel ondanks de donkere plint toch een geheel is. 

Een derde reden is de hoogte van de plint, deze is 

door de voormalige functie van bergingen minder 

hoog dan de andere verdiepingen zodat het logisch 

is deze verdieping open te breken waardoor vides 

ontstaan die de ruimte bruikbaarder maken. Bij een 
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Afbeelding 48 : Nielsen, Spruyt en Brouwer Nieuwe plattegrond. Beukmaat 6 meter 
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Afbeelding 48: Holt en Hardeveld Nieuwe doorsnede Albeelding 50: Peters, Evers en Sarlemijn Nieuwe doorsnede 

Afbeelding 49: Nielsen, Spruyt en Brouwer Nieuwe doorsnede 
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woon-werk functie lean het raam door zij n afmetingen 

bovendien eenvoudig als etalage functioneren. 

De bergingen zijn verplaatst van het begane 

grond niveau naar het -1 niveau. Ze blijven goed 

bereikbaar, worden groter en bepalen niet meer het 

gevelbeeld aan de straat. 

Voor de groenkant van het blok is gekozen 

voor een hemieuwde openwerking van enkel de 

plint. De groene ruimte verhoudt zich anders tot de 

gevel, mede door de strip van prive tuinen die de 

overgang vormt van binnen naar buiten. Daarom is 

een kleinschaligere indeling van de gevel hier op 

zijn plek. Dit betekent ook dat de vide zich alien aan 

de voorzijde van de woning bevindt. Ook het kleine 

gebouwtje dat de groene ruimte aan de noordzijde 

afschermt krijgt de zwarte hoge plint zoals de andere 

gebouwen. Ze krijgen een eenvoudige abstracte 

voorgevel, en een meer open achter gevel. 

Functie 

Het opnieuw indelen van de gevelsheeft 

herschikking van de binnenruimte tot gevolg , Er 

ontstaan nieuwe leefruimtes waar eerst de bergingen 

zaten. Bij de poortgebouwen (Holt en Hardeveld/ 

Peters-Evers en Sarlemijn) is gekozen voor een 

woning van een dubbele verdieping met een vide 

binnen de beukrnaat van zeven meter. De kortere 

blokken hebben een smallere beukmaat, hier is 

daarom gekozen voor een samenvoeging van twee 

beuken over twee verdiepingen, hierdoor ontstaaneen 

woon-werk units met een grote open gevel aan de 

voorzijde die als etalage kan dienen. In de kleine 

gebouwtjes die de groene ruimte aan de noord kant 

deels afsluiten (nu garage boxen) komen specifieke 

buurtfuncties. 

. • .• 
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Afbeelding 51: Peters, Evers en Sarlemijn Nieuwe plattegrond. Beukmaat 7 meter 
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Afbeelding 52a: opbouw van de doorsnede oost

west, na ingreep geen verandering 

I f 1 

I f f f . 

I l i 
voor 

Afbeelding 52: opbouw van de doorsnede noonf. 

zuid, na ingreep wel verandering 

Afbeelding 53a: schematische opbouw voor ingreep 

Afbeelding 53b: schematische opbouw na ingreep 

Het Zwarte Vlak 

Op schaal van bet bebouwingsvlak 

Het integreren van het parkeren in het straatbeeld 

is hier de meest essentieel op gave, als onderdeel van 

de opgave van de compositie. Het stratenpatroon 

heeft een lusvonn (afb. 53). Parkeren is nu her en 

der verspreidt mogelijk door een aantal eenvoudige 

ingrepen in de structuur. Dit komt de straat als vlak 

in de compositie niet ten goede. De parkeerstroken 

maken de straat rommelig en delen haar op in 

5 delen. Dat zorgt ervoor <lat de vlakwerking 

volledig verdwijnt. Nergens is de verhouding van 

de straatruimte voelbaar. De ingreep bestaat uit het 

herschikken van de parkeerplaatsen. Het vlak zal 

altijd een bepaalde mate van verdeling kennen. Mijns 

inziens gebeurt <lat door een haakse parkeer zone in 

het midden van de straat te introduceren. Daar Joopt, 

in een woonerfachtige vorm, een straat omheen 

die een minimale profilering heeft. De ruimtelijke 

werking hiervan is <lat er een duidelijke zone is voor 

parkeren die als een eiland in het vlak ligt, het vlak 

wordt dus niet versneden tot strepen. 

Een ander voordeel is <lat de verkeersstructuur 

wijzigt. De !us die eerst om de bebouwing heen Jiep 

is niet meer nodig, men kan in de straat op en neer. 

Dat zorgt voor een logischere indeling van de gehele 

stedebouwkundige opzet van de Dobbebuurt. Zowel 

de groene als de zwarte structuur krijgen hierdoor 

namelijk ook de kam-vorm die de bebouwing heeft. 

In de schema's oud - nieuw is duidelijk te zien wat 

de ingreep is op stedebouwkundig niveau. Het gebied 

is door de stedebouwkundige ingreep nog sterker een 

in elkaar grijpend geheel geworden. Door de groene 

en de grijze kam meer expliciet te maken worden ze 

sterker in de compositie. (atb.53) Het groene vlak is 

echt groen en zwarte echt zwart. Dit verbetert ook de 

ervaring van de verschillende elementen 



Op schaal van bet oppervlak 

De materialisering van het straatvlak is zoveel 

mogelijk gebaseerd op de in het hele gebied 

aanwezige materialisering van het stratenpatroon. 

Zodat het hierop aasluit. Dit wil zeggen asfalt straten 

en betontegels van 30x30. De profilering is wel 

anders. De gedefinieerde ruimte van stoep straat en 

parkeervlak worden enkel gescheiden worden door 

een molgoot of een betonnen band. (zie afbeelding 

54) Hierdoor ontstaat een letterlijk vlakke ruimte die 

zich in hardheid verhoudt tot de abstractie van de 

gevel. En een ruimte die een duidelijke indeling kent 

zonder de ruimte op te delen. (afb.55) 

Op schaal van overgang binnen buiten 

De indeling van de straatruimte in verhouding 

tot de gevel zorgt voor een heldere overgang tussen 

binnen en buiten. Het openwerken van de gevel zorgt 

wel voor een relatie tussen binnen en buiten. Hierdoor 

krijgt de straat een minder anonieme uitstraling. 

Het Groene Vlak 

Op schaal van bet bebouwingsvlak 

Door de ingreep op het zwarte vlak wordt het 

groene vlak in letterlijke zin verbonden met de 

parkstrook die zich ten zuiden van de Dobbebuurt 

bevindt: het Gerbrandypark. Deze verbinding was er 

visueel al - en vormt een goed voorbeeld van hoe 

de achtertuin tegelijkertijd dee! is van het grote park. 

Door de in het park gelegen gracht (Burgemeester van 

Tienhovengracht) is een directe verbinding over de 

gehele lengte van de Dobbebuurt onmogelijk. Maar 

Atbeelding 54a: compositie voor ingreep 

Atbeelding 54b: compositie na ingreep 
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foto 23: voormalig collectief groen tussen straat en woning 

)6 

omdat de straten vervallen ontstaat wel een betere en 

meer heldere overgang. De fysieke scheiding tussen 

het groen en de straat in de vorm van een hek kan nu 

namelijk weer verdwijnen. 

De essentie van de opgave ligt hier in het creeren 

van een groene ruimte die niet meer gebaseerd is 

op de collectiviteit van de jaren vijftig maar op een 

hedendaagse vorm van collectiviteit. Het collectieve 

groen dat zich tussen de bouwblokken bevindt is 

door de afscheiding door hekken nog wel collectief 

in die zin dat niemand anders dan de bewoners er 

kunnen komen. Maar of dat de essentie is van een 

hedendaagse collectieve ruimte? Voor mij betekent dit 

juist een ruimte waar eenieder rustig kan vertoeven, 

maar die wel het gevoel geeft dat je over een grens 

gaat, van openbaar naar semi-openbaar. Het is dus 

geen plek specifiek voor de bewoners van die twee 

woonblokken waar ze tussen ligt maar een plek voor 

iedereen. Door de groene ruimte aan een zijde open 

te stellen ontstaat een ruimte die toegankelijk is voor 

iedereen maar zo beschut ligt tussen de bebouwing 

dat ze niet ervaren zal worden als volledig openbaar 

groen. Omdat de opzet van de Dobbebuurt iets anders 

is qua groendan andere buurten is nieuwe collectiviteit 

mogelijk. Vaak is de groene ruimte als een letterlijke 

overgang tussen woning en straat gesitueerd. 

(foto 23) Hierdoor ontstaat een groene strook die 

misschien ooit werkte als een collectief verlengstuk 

van de woning. Anno 2007 is deze functie echter 

vaak grotendeels vervallen, waardoor de strook een 

onbestemde ruimte wordt.die het midden laat tussen 

slecht bijgehouden achtertuin en hondenuitlaat plek. 

Het herinrichten van dergelijke stukken groen is een 

grote opgave in de naoorlogse stad. In de Dobbebuurt 

ligt de groene strook echter tussen de bebouwing in, 

(foto 24) waardoor deze een natuurlijke beschutting 

geniet. De semi openbare context die nodig is voor 



nieuwe collectiviteit is hier eenvoudiger te bereiken. 

Dit heeft verschillende oorzaken: ten eerste is er de 

bemoeilijkte bereikbaarheid, je moet er echt naar toe 

willen om er te komen. Ten tweede heeft het gebied 

door de verhouding tot en de beschutte ligging tussen 

de gebouwen de uitstraling van een tuin die bij het 

blok hoort. Aan het gevoel 'tuin bij huis' koppel 

je automatisch een bepaalde mate van privacy die 

ertoe leidt dat het gebied een serni-openbaar karakter 

krijgt. 

Op scbaal van bet oppervlak 

De invulling van het groene vlak is automatisch 

minder hard dan die van het zwarte vlak door de 

materialisering. Dat wil niet zeggen dat ze niet abstract 

kan zijn. Om de kamstructuur herkenbaar te houden 

is het belangrijk dat de groene ruimten echt tanden 

van de groene kam zijn en dus van de parkstrook de 

buurt inlopen en vice versa. Om te voorkomen dat 

door het semi-openbaar maken van het groene v lak de 

achtertuinen niet meer functioneren heb ik gekozen 

een indeling die zoveel mogelijk ervan open houdt 

maar we! een buffer creeert tussen deprive tuinen en 

de semi-openbare groengebieden. Door deze buffer 

op een natuurlijke manier vorm te geven blijven de 

tuinen wel onderdeel van de groene ruimte. Hiertoe 

heb ik een symmetrische indeling van de ruimte 

gemaakt, die expres niet voort komt uit lijnen van 

een gebouw. Het is belangrijk dat het gebouw een 

object in de ruimte is en niet een ruimtebegrenzer. 

Wanneer de lijnen voor het groen voortkomen uit een 

gebouw gaat dit gebouw de ruimte begrenzen. 

In de doorsnede is duidelijk zichtbaar hoe het 

werkt. Het open veld dat ontstaat tussen de buffers 

is een eenvoudige open grasvlakte die zich vanuit 

het park uitstrekt. Het park heeft een abstracte 

foto 24: groen tussen twee woonblokken 
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Afbeelding 56: topview na ingreep 
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vormgeving en sobere en eenduidige beplanting. Deze 

'materialisering' zet zich voort in de groende vlakken 

tussen de blokken. Door de plaatsing van twee bomenrijen 

de ruimte wordt gebruik:t ervan als speelruimte voor grote 

groepen minder aantrekkelijk waardoor een bepaalde 

mate van rust gewaarborgd wordt. Daarnaast functioneert 

het op verdiepingsniveau als groene buffer tussen de 

gebouwen. 

De ruimte wordt geen strak vlak zoals het bij zwarte 

vlak het geval is. De kwaliteit hier ligt juist in de manier 

waarop de groene ruimte twee blokken aan elkaar koppelt 

als een open hof. Het gaat hier dus minder om een strakke 

vlakverhouding. Het gaat er om deze open hof structuur 

sarnen te laten gaan met de kamstructuur. Waardoor de 

koppeling tussen de verschillende schaalniveaus van 

groen terugkomt. 

Op schaal van overgang binnen buiten 

De tuinstroken aan weerszijde van de groene vlakken 

en de bufferzone die deze afscheidt van het semi openbare 

gebied vormen de overgang van openbaar naar prive. 

Resume 

Deze ingrepen samen leiden tot een integraal 

ontwerp waarin zowel de gestelde kwaliteiten van de 

stedebouwk:undige structuur (koppeling schaalniveaus, 

vloeiende openbare ruimte,) als de compositorische 

kwaliteiten die het gebied tot een Stijl k:unstwerk maken 

worden herstelt een aangescherpt. Op deze manier worden 

ze leesbaar en herkenbaar. Hiermee is een ingreep gedaan 

in de context met een restauratieve inslag gedaan op 

conceptueel niveau. 
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Afbeelding 59: Dobbestraat 
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Afbeelding 60: Dobbestraat 
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Afbeeldiog 61: Straatbeeld, Links Nielsen, Spruyt en Brouwer, Rechts Peteres Evers en Sarlemijn 
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Afbeelding 62: Straatbee\d, Links Holt en Hardeveld Rechts Nielsen, Spruyt en Brouwer 
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Afbeelding 63: Straatbeeld, Holt en Hardeveld 
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Afbeelding 63: Groenbeeld, Holt en Hardeveld 
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Afbeelding 64: Straatbeeld, Nielsen, Spruyt en Brouwer 
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Afbeelding 65: Grnenbeeld, Nielsen, Spruyt en Brouwer 
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Afbeelding 66: Straatbeeld, Peters Evers en Sarlemijn 
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Afbeelding 67: Groenbeeld, Peters Evers en Sarlemijn 
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Afbeelding 68: Groenbeeld 
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AFBEELDINGEN EN FOTOS 
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Aile foto's eigen material 

m.u.v. 
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Foto 2lb Meyer, Han; Het ontwerp van de 
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www.hellerhof-frankfurt.de 

Eigen materiaal 
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24 
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