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INLEIDING
De waardering van de Westelijke Tuinsteden
In dit deel worden de kwaliteiten van de Westelijke Tuinsteden beschreven, gebaseerd op de
onderzoeksresultaten in de voorafgaande hoofdstukken. Dit derde deel is het slotstuk van de
waardestelling, waar de in hoofdstuk 3 geïntroduceerde methodiek wordt toegepast. Het gaat uit
van de gerealiseerde situatie en geeft op het schaalniveau van het district, de wijk en de buurt een
District

Wijk

Buurt/deelplan

Object

Nieuw-West

Slotermeer

Deelplan A

539. A. van Eijck en J. Rietveld, bejaardenwoningen
1224. H-school Wilco Jiskootpad
102. Th.J. Lammers, portieketagewoningen

Slotervaart

Deelplan C

275. Evers en Sarlemijn, kerk en school

Deelplan D

19. A. Eibink, portieketagewoningen

Deelplan H

289. J.P. Kloos, portieketagewoningen

Deelplan J

281. P. Zanstra, galerijflats

Deelplan A

357. J.F. Berghoef, Sloterhof, mix
334. Jac. Bot, portieketagewoningen

Deelplan B

75 en 76. A. Komter, rijwoningen, portieketagewoningen
17. F.J. van Gool, rijwoningen

Deelplan C

16. C. Keesman, A. Staal, portieketagewoningen Staalmanplein

Schema 1: met de structuur van de waardestelling en de selectie van de objecten; zie tevens de kaarten van de
wijken waarop de selectie is aangegeven (afb. 1 en 2)

stedenbouwkundige beschrijving en waardering. Vervolgens worden de geselecteerde objecten
beschreven en gewaardeerd. Eerst binnen de stedenbouwkundige karakteristieken en kwaliteiten
en daarna op zich.
Karakteristiek voor de hier voorgestelde waarderingsmethode is de evaluatie van de waarden die
objecten ontlenen aan verschillende schaalniveaus. Daartoe wordt onderscheid gemaakt tussen
het architectonisch ensemble – bij openbare gebouwen valt dat praktisch samen met de schaal
van het gebouw(complex), vervolgens het bouwblok (dat bij de gebouwcomplexen meestal uit
verschillende bouwdelen bestaat), dan volgen de ruimten (met de plattegronden) en ten slotte
13

1.

Ordekaart Slotermeer, waarop de selectie van de objecten staat aangeven

2. Ordekaart Slotervaart, waarop de selectie van de objecten staat aangeven
14

de elementen en detaillering. Elk schaalniveau kan specifieke waarden toevoegen. Om praktische
redenen en om de leesbaarheid geen geweld aan te doen en herhalingen te voorkomen, zijn de
waarden op de lagere schaalniveaus soms samengevat, waarbij echter wel is aangegeven aan welk
niveau ze in het bijzonder zijn ontleend.
Voortbouwend op het in de vorige hoofdstukken gepresenteerde onderzoek richt deze waardestelling zich in de eerste plaats op architectuur- en stedenbouwhistorische aspecten, met name het
meewegen van de ruimtelijke relatie tussen objecten en de stedenbouwkundige compositie op de
schaalniveaus van buurt, wijk en het district. Ook verwante cultuurhistorische waarden worden
benoemd; deze wijzen terug naar de voorgeschiedenis van deze wijken. Dit draagt bij aan het bijstellen van de gangbare methoden van waardestelling en adresseert in het bijzonder de gevolgen
van de open verkaveling en de zichtbaarheid vanuit verschillende schaalniveaus voor het architectonisch object. Deze nuancering vormt de basis voor een nieuwe benadering en sluit aan bij de
modernisering van de monumentenzorg en de ontwikkeling van de erfgoedwetenschap. Op grond
hiervan zijn vervolgstappen mogelijk: potentiële waarden van erfgoed in de ruimtelijke ordening,
belevingswaarden voor verschillende categorieën bewoners en bezoekers, toeristisch gebruik, de
bijdrage die het erfgoed kan leveren voor scheppen van (lokale) identiteit van de bewoners – deze
en andere erfgoedwaarden kunnen binnen het kader van deze dissertatie slechts terloops worden
aangestipt – het bevragen van bewoners en stakeholders viel buiten het kader van deze studie, zou
hebben geresulteerd in een proefschrift dat mogelijk vele malen omvangrijker zou zijn geweest.
Hoewel de stedelijke vernieuwing en de introductie van architectuur die afsteekt tegen die van
de jaren vijftig en zestig in principe nieuwe waarden toe kan voegen – en dat ook gedaan heeft –
zijn de meeste in dit proefschrift geïdentificeerde waarden terug te voeren op het oorspronkelijke
architectonisch-stedenbouwkundig ontwerp van de Westelijke Tuinsteden. Een nauwgezette evaluatie van de positieve of negatieve gevolgen van de stedelijke vernieuwing zou een extra proefschrift nodig maken; uit het feit dat het herontdekken van de erfgoedwaarden van de Westelijke
Tuinsteden een reactie was op de aantasting van de oorspronkelijke waarden door ondoordachte
ingrepen mag echter niet worden afgeleid dat de gevolgen van interventies per definitie nadelig
zijn.

Algemene karakteristieken van de Westelijke Tuinsteden
Zoals in deel 2 uitvoerig werd toegelicht vormen de Westelijke Tuinsteden, met de wijken Bos en
Lommer (ten westen van de ringweg), Slotermeer, Geuzenveld, Slotervaart, Westlandgracht, Overtoomse Veld en Osdorp, de westelijke uitbreiding van Amsterdam en zijn aangelegd op basis van
het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van Cornelis van Eesteren uit 1934.
Het AUP ging uit van een lobbenvormige uitbreiding, een sterke functiescheiding en een open
verkavelingsstructuur. Tussen de zones met bebouwing liggen groene scheggen. In reactie op de
vooroorlogse wijken met gesloten bouwblokken moesten de naoorlogse wijken voldoen aan het
credo ‘ruimte, lucht en licht’. Voor aan aantal aspecten is in het plan van Van Eesteren een nieuwe
benaderingswijze gekozen ten opzichte van de voorgaande periode. Kenmerkend voor de compositie van de wijken is een sterke relatie tussen de bebouwde en onbebouwde ruimtes (groen, water,
15

infrastructuur), een herhaling van bebouwingselementen, een afwisseling in bouwhoogten en de
toepassing van de hovenverkaveling.
Dit is bepalend voor de vormgeving van de stedelijke elementen van de Westelijke Tuinsteden,
die op hun beurt bepalend zijn voor de esthetische werking van de elementen op lagere schaalniveaus. Hier wordt kort ingegaan op een aantal onderwerpen die in alle wijken terug te vinden
zijn: het open stadsbeeld, de hiërarchie, het netwerk van hoofdverkeerswegen, het parkenstelsel,
de hovenverkaveling, de supervisie op de architectuur en de formele beginselen die daarbij werden nagestreefd.
Open stadsbeeld
Stedelijke elementen hebben in het Algemeen Uitbreidingsplan een dynamischer ruimtevorm
gekregen dan in de vooroorlogse stad het geval was. Het gesloten stadsbeeld met Berlagiaanse
hoofdstraten met wanden, de zogenaamde rue corridor, heeft in het plan van Van Eesteren plaatsgemaakt voor een open stadsbeeld met straten met aan de ene kant een lage doorlopende wand
en aan de andere kant, haaks op de straat, een reeks van open blokken of stroken. Een voorbeeld is
de Burgemeester de Vlugtlaan in Bos en Lommer en Slotermeer. (afb. 3)

3. Burgemeester de Vlugtlaan, Slotermeer

Dergelijke asymmetrische profielen zijn kenmerkend voor het AUP. Het wordt ook toegepast bij
singels die in de vooroorlogse stad nog gekenmerkt zijn door een symmetrisch profiel en voorzien
van karakteristieke stenen bruggen naar ontwerp van P.L. Kramer. In de Westelijke Tuinsteden
worden de singels aan de ene zijde van grastaluds voorzien en aan de andere zijde van lage,
16

4. Viaduct Cornelis Lelylaan

gemetselde kademuren. De bruggen zijn nu veel ranker, uitgevoerd in beton en basaltbekleding en
voorzien van stalen leuningen.1 (afb. 4)
Hiërarchisch systeem van functies
De Westelijke tuinsteden zijn opgezet volgens de wijkgedachte. Ook zijn verschillende kenmerken
van het model van de tuinstad te herkennen. De wijken hebben elk hun eigen voorzieningen, er is
veel groen, en de wijken hebben een hiërarchische opbouw. Schema 2 laat zien welke functies aan
welke schaalniveaus zijn gerelateerd.
Netwerk van hoofdverkeerswegen
In het AUP werd onderscheid gemaakt tussen rijkswegen, primaire en secundaire radialen en
ringen en de wegen in de woonbuurten. Bij de uitvoering van het AUP in de jaren vijftig is de
hoofdwegenstructuur gewijzigd. Voor het stelsel van hoofverkeerswegen werd gekozen voor het
doorvoeren van een sterkere hiërarchie. Het hiërarchische systeem bestaat achtereenvolgens uit
rijkswegen, stadslanen, wijk- en buurtontsluitingswegen en woonstraten.
Sommige wegen kregen de functie van autosnelweg (Rijkswegen). Dat gold voor de Nieuwe Haagseweg (de A4) en de Einsteinweg (A10). Tevens volgde de introductie van stedelijke hoofdwegen
(stadslanen) en wijkontsluitingswegen met eigen profielen en indien mogelijk ongelijkvloerse aan1.

M. de Hoog, Lange lijnen in Nieuw-West, Amsterdam 2007, 33.
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schaal

woning

bouwblok

ensemble

buurt

wijk

wonen

woning

woonblok,
flat

ensemble

woonbuurt

woonwijk

infrastructuur

stoep

pad

woonstraat

buurtstraat,
buurtplein

wijkweg,
wijkplein

stadslaan,
snelweg

groen

tuin

tuinen, hof

hoven, groenstrook

groenstrook,
buurtpark

parkstrook,
wijkpark

stadspark,
Sloterpark

water

singel

singel, gracht

vaart, Sloterplas

voorzieningen

buurtwinkel,
schooltje

kerk, school,
wijkcentrum,
winkelcentrum, verzorgingshuis

ziekenhuis,
begraafplaats

speeltuin

sportpark

Sloterplas,
Sloterpark

recreatie

speelplek

stadsdeel,
district

Schema 2: hierarchisch systeem van functies (deels gebaseerd op: Y. Feddes, 2011)

sluitingen: de Roëllstraat, de Cornelis Lelylaan en de Sneevlietweg. Zowel de autosnelwegen als
de stedelijke hoofdwegen liggen op taluds en zijn uitsluitend bestemd voor auto- en tramverkeer.
Vanaf deze wegen worden geen gebouwen ontsloten.2
De van oost naar west lopende stadslanen vormen de doorgaande verbindingen tussen de centrale
stad en de nieuwe wijken. Hun opwaardering tot een afzonderlijke categorie had tot gevolg dat
andere straten in het stedelijk weefsel een belangrijkere rol moesten spelen. Dat leidde tot de
introductie van parallelstraten, die een groot deel van het fietsverkeer en het openbaar vervoer
afwikkelen. Zo ontstond een parallelsysteem dat deel uitmaakte van het parkenstelsel waarvan de
aanzet al in de eerste plannen voor Bos en Lommer en Slotermeer te zien is.3
Parkenstelsel
Het Parkenstelsel zorgt voor een groen kader en kent een onderverdeling in een hoofdstructuur
dat de Westelijke Tuinsteden als geheel beslaat, en groenvoorzieningen op de lagere schaalniveaus: buurt- en wijkparken. Van Eesteren paste het principe toe van geleding door parken en
brak daarmee met het principe van de aaneengesloten stad zoals door Berlage werd toegepast.
Het groen is hiërarchisch opgebouwd en vormt een doorlopend groensysteem. Dit parkenstelsel
bestaat uit een netwerk van groenelementen. Van klein naar groot bestaat het uit: de privétuin, de
hof, de groenstrook, de parkstrook, en de parken rondom de Sloterplas (Sloterpark) en de Nieuwe
Meer.
Het geheel is een fijnmazig parkenstelsel dat de hele uitbreiding dooradert en de afzonderlijke
Tuinsteden van elkaar scheidt. De parken en de parkstroken hebben naast een scheidende functie
tussen de wijken tevens een belangrijke verbindende functie als onderdeel van het doorlopende
groensysteem waardoorheen een grotendeels kruisingsvrij net van langzaam verkeerroutes loopt.4

2.

M. de Hoog, Lange lijnen in Nieuw-West, Amsterdam 2007, 45.

3.

M. de Hoog, Lange lijnen in Nieuw-West, Amsterdam 2007, 47.

4.

M. de Hoog, Lange lijnen in Nieuw-West, Amsterdam, 2007, 27.
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Ten opzichte van de gordel ‘20-’40 is de maatvoering van de stedelijke elementen veel ruimer.
Daardoor is er in de profielen altijd ruimte voor meerdere bomenrijen of een plantsoenstrook.
In sommige gevallen liggen de plantsoenstroken afzijdig van de wegen waardoor zelfstandige
parkstroken met wandel- en fietspaden zijn ontstaan.5
Hovenstructuur
Bij de invulling van de stedenbouwkundige plannen volgens een strokenbouwverkaveling was
men bang dat het ideaal van open bebouwing zou leiden tot een eindeloze opeenvolging van min
of meer identieke stroken met keurig oost-west georiënteerde woningen. Er zou meer ruimtelijke
variatie in het stedenbouwkundig plan moeten worden gebracht. Dit was echter moeilijk te realiseren wanneer een optimale bezonning voor alle woningen werd nagestreefd. Omdat voor laagbouw, bij aanpassing van de plattegronden, ook een noord-zuid oriëntatie acceptabel is, ontstond
de gedachte aan een hovenverkaveling. Het tijdens de oorlog ontwikkelde principe van de open
hof is in de Westelijke Tuinsteden veelvuldig toegepast. Het bestaat uit twee haken die gespiegeld
zijn ten opzichte van elkaar, waardoor ertussen een tamelijk besloten hof ontstaat. Er zijn verschillende varianten toegepast, soms met haakse hoeken, soms met stompe hoeken. De poten zijn
soms verschillend van lengte. De hoven worden afgewisseld met stroken. Daarnaast werden er
ook vrijere vormen en allerlei combinaties toegepast. De introductie van het hovensysteem leverde
verschillende voordelen op. De bebouwing werd minder monotoon en doordat de straten tussen
en in de hoven een asymmetrisch profiel hebben, werden ze minder saai.6
Bebouwing / portieketagewoningen
De bebouwing kent veel herhaling en gelijkvormigheid, vooral bij de portieketagewoningen. Dit
had te maken met het feit dat de eisen nauwkeurig waren vastgelegd in de bebouwingsvoorschriften. Het gros bestaat uit blokken van vier woonlagen met een onderhuis en een flauw hellend
zadeldak. Volgens de bebouwingsvoorschriften moest er in het onderhuis een (fietsen)berging
worden ondergebracht en twee slaapkamers behorende bij de woning op de eerste verdieping,
die van binnenuit bereikbaar moest zijn. Er werd veel belang gehecht aan een speciale ruimte
voor het drogen van de was. Het was niet de bedoeling dat dit in het zicht gebeurde. Elke woning
moest voorzien zijn van een was- en droogruimte. De ruimte onder de kap kon worden gebruikt
als droogzolder. Verder moesten de etagewoningen voorzien zijn van een woonbalkon of -loggia
en een werkbalkon - of loggia. Ook de afmetingen van de verschillende woningtypen waren voorgeschreven. (afb. 5)

Cultuurhistorische waarden Westelijke Tuinsteden
De cultuurhistorische waarden - opvattingen over de maatschappij, de sociaaleconomische context, de totstandkoming van het plan, de wijzigingen die daarin zijn aangebracht, etc. - zijn in de
vorige hoofdstukken beschreven. Omdat in Slotermeer en Slotervaart de meeste authentieke kwaliteiten bewaard zijn gebleven ontlenen deze hun waarden in belangrijke mate aan de oorspronke5.

M. de Hoog, Lange lijnen in Nieuw-West, Amsterdam 2007, 33.

6.

V. van Rossem, ‘De naoorlogse wijken. Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de monumentenzorg, in: J. Gawronski,
F. Schmidt, M.-Th. van Thoor, Monumenten Archeologie Amsterdam 1, Amsterdam 2002, 98.
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5. Verschillende typen woningen, met o.a. het op dat moment gebruikelijke

lijke situatie. Hieronder volgt nogmaals de matrix voor de waardering, hier met terugverwijzing
naar de hoofdstukken in deel 2. In de volgende hoofdstukken volgen de identificatie, beschrijving
en analyse en waardering per schaalniveau.
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Stap 1: identificatie

kenmerken/elementen (die de waarden
bevatten)

verwijzing naar
hoofdstuk
waarden

H 2, 3

Wat zijn de (belangrijkste) ontwerpkarakteristieken specifiek
voor dit schaalniveau,
met betrekking tot
de infrastructuur, de
groenvoorziening en
het water?

- De betekenis van de
belangrijkste ontwerpkarakteristieken op dit
schaalniveau.

stedenbouwkundige waarden

H 4, 5

- De gaafheid van de
karakteristieken zoals
hierboven benoemd.

integriteit

H9

ruimtelijke opzet
- infrastructuur
- groenvoorziening
- water
- verdeling hoog- en
laagbouw
- plaatsing openbare
gebouwen

Wat zijn de (belangrijkste) ontwerpkarakteristieken specifiek voor
de wijk, met betrekking
tot de infrastructuur,
het groen, het water
de verdeling hoog- en
laagbouw en de plaatsing van de openbare
gebouwen?

- De betekenis van de
belangrijkste ontwerpkarakteristieken op dit
schaalniveau.

stedenbouwkundige waarden

H 4, 5

- De gaafheid van de
karakteristieken zoals
hierboven benoemd.

integriteit

H9

ruimtelijke opzet
- infrastructuur
- groenvoorziening
- water
- verdeling hoog- en
laagbouw
- plaatsing openbare
gebouwen

Wat zijn de (belangrijkste) ontwerpkarakteristieken specifiek voor de
buurt, met betrekking
tot de infrastructuur,
het groen, het water
de verdeling hoog- en
laagbouw en de plaatsing van de openbare
gebouwen?

- De betekenis van de
belangrijkste ontwerpkarakteristieken op dit
schaalniveau.

stedenbouwkundige waarden

H 4, 5

- De gaafheid van de
karakteristieken zoals
hierboven benoemd.

integriteit

H9

maatschappijvisie
geloofsovertuiging
sociaaleconomische
context

Tegen welke
maatschappelijke,
sociaaleconomische,
culturele en historische achtergrond is
het gebied tot stand
gekomen? En hoe vond
die zijn weerslag?

- De betekenis van de
cultuurhistorische context voor de vormgeving
van het stadsdeel / de
wijk

cultuurhistorische
waarden

H 4, 5, 6

- water

TASTBAAR

Stap 3: waardering

waardering aan de
hand van waarderingscriteria

ruimtelijke opzet
- infrastructuur
- groenvoorziening

DISTRCT
ONTASTBAAR

BUURT

GEBIED

WIJK

LANDSCHAP

schaalniveaus

Stap 2: beschrijving
en analyse

Schema 3a: waarderingssystematiek van het landschap / het gebied
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Stap 1: identificatie

kenmerken/elementen
(die de waarden bevatten)
object binnen de
context
- infrastructuur
- groen
- water

TASTBAAR

DISTRCT
BUURT

GEBIED

WIJK

LANDSCHAP

schaalniveaus

Stap 2: beschrijving
en analyse

object binnen de
context
- infrastructuur
- groen
- water
- overige bebouwing

object binnen de
context
- infrastructuur
- groen
- water
- overige bebouwing

Stap 3: waardering

verwijzing
naar hoofdstuk

waardering aan de
hand van waarderingscriteria

waarden

H 2, 3

Wat is de relatie
tussen het object en
de geïdentificeerde
hoofdverkeerswegen,
de groenvoorziening
en de waterlopen c.q.
waterpartijen op het
schaalniveau van het
district?

- De betekenis van het
object binnen de ruimtelijke context (het
groen, de infrastructuur, het water) op dit
schaalniveau.

stedenbouwkundige waarden

H 4, 5

- De gaafheid van
visuele en ruimtelijke
verbindingen tussen
het object en de
karakteristieken zoals
hierboven benoemd.

integriteit

H 4, 5, 9

Wat is de relatie tussen
het object en de geïdentificeerde wegen,
de groenvoorziening
en de waterlopen c.q.
waterpartijen en de
overige bebouwing, op
het schaalniveau van
de wijk?

- De betekenis van
het object binnen de
ruimtelijke context
(het groen, de infrastructuur, het water,
de overige bebouwing)
op dit schaalniveau.

stedenbouwkundige waarden

H 4, 5

- De gaafheid van
visuele en ruimtelijke
verbindingen tussen
het object en de
karakteristieken zoals
hierboven benoemd.

integriteit

H 4, 5, 9

Wat is de relatie tussen
het object en de geïdentificeerde straten,
de groenvoorziening
en de waterlopen c.q.
waterpartijen en de
overige bebouwing, op
het schaalniveau van
de buurt?

- De betekenis van
het object binnen de
ruimtelijke context
(het groen, de infrastructuur, het water,
de overige bebouwing)
op dit schaalniveau.

stedenbouwkundige waarden

H 4, 5

- De gaafheid van
visuele en ruimtelijke
verbindingen tussen
het ensemble en de
karakteristieken zoals
hierboven benoemd.

integriteit

H 4, 5, 9

Schema 3b: waarderingssystematiek van het object (binnen het landschap / het gebied)
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Stap 1: identificatie

Stap 2: beschrijving Stap 3: waardering
en analyse

schaal- kenmerken/elemenniveaus ten (die de waarden
bevatten)

ENSEMBKR

verkaveling
perceelindeling
groen: privé - collectief - openbaar
typologie (differentiatie)

TASTBAAR

BOUWBLOK
DE RUIMTEN

OBJECT

constructie
(bouwtechniek,
materialisatie,
kleurgebruik)
verhoudingen
ritmes

woningtypen
ruimtelijke indeling
interieur
ontsluiting
oriëntatie/bezonnning

Wat zijn de belangrijkste ontwerpkarakteristieken van het object
met het oog op:
- de verkaveling
- de perceelindeling
- groen: privé - collectief - openbaar

Wat zijn de belangrijkste ontwerpkarakteristieken van het
bouwblok of bouwdeel
met het oog op:
- de constructie
- de materialisatie en
kleurgebruik
- de verhoudingen
- ritmes
- typologie

Welke woningtypen
zijn te onderscheiden?
Hoe is het gebouw, de
woningen ingedeeld?
Hoe is de ontsluiting
van het gebouw, de
woningen?
Wat is de wijze van
oriëntatie, bezonning?

verwijzing naar
hoofdstuk

waardering aan de hand van
waarderingscriteria

waarden

H 2, 3

- De betekenis van het object
wegens de wijze van verkaveling
of perceelindeling.

ensemblewaarde

H 4, 5

- De betekenis van het object
in vergelijking met andere
objecten.
Belang van het object wegens
zeldzaamheid of representativiteit.

representativiteit /
zeldzaamheidswaarde

H 6, 7

- Gaafheid van het object
(belang van het ensemble of
complex wegens de gaafheid en
herkenbaarheid van het geheel
en van de samenstellende
onderdelen (verschillende gebouwen, hekwerken, tuinaanleg,
bestrating e.d.).

integriteit

H 7, 9

- De betekenis van het bouwblok
of bouwdeel vanwege de toegepaste bouwmethode.
- Betekenis in termen van esthetische kwaliteiten (proporties,
ritme, maatsystemen e.d.).
- De betekenis van het object
als uitdrukking van typologische
ontwikkelingen.

architectonische waarden

H7

- De betekenis van het object
binnen het oeuvre van de
architect.
- De betekenis vergeleken met
vergelijkbare gebouwen (typerend, uniciteit) – gelet op de
constructie, de architectuur.

representativiteit /
zeldzaamheidswaarde

H 7, 8

- Gaafheid van het bouwblok/
gebouw.

integriteit

H 7, 9

- De betekenis van de ruimtelijke
organisatie (woningtypen, plattegronden)
- De betekenis van het interieur.
- De betekenis vanwege de
bijzonder samenhang tussen
exterieur en interieur
- De betekenis van het object
vanwege de wijze van ontsluiting
- De betekenis van het object
vanwege die oriëntatie/bezonning
- De betekenis vergeleken met
vergelijkbare gebouwen (typerend, uniciteit) – gelet op de
plattegronden

architectonische waarden

H 6, 7

Schema 3c: waarderingssystematiek van het object
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representativiteit /
zeldzaamheidswaarde

Stap 1: identificatie

Stap 2: beschrijving Stap 3: waardering
en analyse

TASTBAAR
ONTASTBAAR

OBJECT

ELEMENTEN EN DETAILS

schaal- kenmerken/elemenniveaus ten (die de waarden
bevatten)
dak (vorm)
façades (indeling,
verschijningsvorm,
materialisatie,
kleur)
portieken, trappenhuizen (positie,
vorm, ornamentiek)
balkons (vorm,
plaatsing)
balkonhekjes
(vorm, decoratie,
detaillering)
dakrand (vorm,
detaillering)
plint (verschijningsvorm, materialisatie)
kozijnen (vorm,
profiel, detaillering, materialisatie)
doorlopende
vloerbanden in
gevel (plaatsing,
materialisatie)
lateien (vorm,
materialisatie)
borstwering (verschijningsvorm,
materialisatie,
kleur, ritmiek)
etc.

Wat zijn de ontwerpkarakteristieken van
de (belangrijkste)
elementen en componenten?

concept of
artistieke trend /
beweging
karakter
stijl

De ideeën achter een
ontwerp.
Ontwerpideologie
(vaak gerelateerd
aan of vertegenwoordigd in een tastbaar
kenmerk).

verwijzing naar
hoofdstuk

waardering aan de hand van
waarderingscriteria

waarden

H 2, 3

- Belang van de afzonderlijke
elementen en componenten
vanwege de compositie.
- Belang van de afzonderlijke
elementen en componenten
vanwege de detaillering.
- Belang van de afzonderlijke
elementen en componenten
wegens het materiaal- en kleurgebruik.
- Belang van de afzonderlijke
elementen en componenten
wegens de toepassing van
ornamentiek en / of monumentale kunst

architectonische waarden

H7

- De betekenis van de elementen
en details in vergelijking met
andere gebouwen
- Gaafheid van de elementen en
componenten.

representativiteit /
uniciteit
integriteit

zeldzaamheidswaarde
architectonische waarde

Schema 3c: waarderingssystematiek van het object (vervolg)
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H8

I

DE WESTELIJKE TUINSTEDEN

Schaalniveau het district
De ruimtelijke opzet
De wijken liggen aan ten westen van de stad, grenzend aan de vooroorlogse stad en zijn gegroepeerd rondom de centraal gelegen Sloterplas. Ze zijn van elkaar gescheiden door parkstroken.
Infrastructuur
De hoofdverkeerswegen (de rijkswegen en stadsstraten) worden gekenmerkt door een verhoogde ligging, zodat de wijk- en buurtontsluitingswegen en de fietspaden kruisingsvrij gepasseerd
kunnen worden.
–– Einsteinweg
De Einsteinweg markeert de grens tussen de vooroorlogse stad en Amsterdam-West van de Westelijke Tuinsteden. Deze werd als stadsstraat ontworpen en later opgewaardeerd tot autosnelweg (A10). De weg kreeg een profiel van ca. 100 tot 120 meter breedte.
De stadsstraten zijn in principe kruisingsvrij uitgevoerd, maar gelijkvloerse kruisingen komen
ook voor.
–– Burgemeester Röellstraat (afb. 1)
De Burgemeester Röelllstraat is de eerste stadsstraat in oostwestrichting die grotendeels op een
talud is uitgevoerd en ligt twee meter boven het maaiveld. Het profiel bestaat uit een tramlijn in
het midden met aan weerszijden rijbanen en daarbuiten fietspaden en trottoirs. Op de rand van

1.

Burgemeester Röellstraat
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het talud is aan weerszijden laanbeplanting aangebracht.
Bij de tramhaltes liggen oversteekplaatsen voor voetgangers met trappen naar de straten op
maaiveldniveau.
Op de plekken waar ongelijkvloerse fietskruisingen liggen, is de weg een meter opgetild of ligt
de dwarsstraat verdiept, zoals bij de kruising met de Burgemeester van der Pollstraat. Vanuit de
Röellstraat worden geen ensembles ontsloten.
–– Cornelis Lelylaan
De Cornelis Lelylaan is een typische stadslaan. Deze sluit aan de oostzijde via het Surinameplein
aan op de Overtoom richting Leidseplein en binnenstad en heeft een aansluiting op de ringweg.
De Lelylaan ligt op een hoog talud en heeft ongelijkvloerse kruisingen. De weg is uitsluitend bestemd voor auto- en tramverkeer en heeft geen voorzieningen voor fiets- of voetgangersverkeer.
Vanaf de Cornelis Lelylaan worden geen gebouwen ontsloten. Het profiel van de Lelylaan bestaat
uit een trambaan in de middenberm en aan weerszijden twee rijstroken.
–– Henk Sneevlietweg
De Henk Sneevlietweg is de meest zuidelijke oostwestverbinding in Nieuw-West. In het Algemeen Uitbreidingsplan was op dit tracé de aansluiting van de nieuwe weg naar Den Haag gedacht Na de verschuiving van de deze weg in zuidelijke richting, en opwaardering tot autosnelweg (A4) werd de Sneevlietweg een ontsluitingsweg voor de tuinstad Westlandgracht.
Ter hoogte van de aansluiting op de ringweg ligt de Sneevlietweg op een hoog talud. Na de
kruising met het ringspoor blijft de Sneevlietlaan op maaiveld. Parallel aan de Sneevlietweg ligt
op een afstand van 150 meter de Vlaardingenlaan. In de zone ertussen liggen scholen, kantoren
en bedrijven.
–– De Slotermeerlaan - President Allendelaan – Ookmeerweg:
Deze weg is niet verhoogd aangelegd, maar is wel een hoofdverkeersweg. Deze loopt van noord
naar zuid en verbindt de wijken met de snelweg A9, die aan de zuidkant van de Westelijke Tuinsteden loopt.
–– de Ringspoordijk
De Ringspoordijk vormt de oostelijke begrenzing van de Westelijke Tuinsteden.
Langs het dijklichaam bevonden zich aan de zijde van de Westelijke tuinsteden voornamelijk
zones voor recreatie.
Groen en water
–– Sloterplas en Sloterpark (afb. 2)
Diagonaal in het centrum van het orthogonale raster van de Westelijke Tuinsteden ligt de Sloterplas met het park.
Het Sloterpark heeft aan de noord- en zuidzijde - de koppen - een meer stedelijk karakter en aan
de langgerekte flanken een meer landschappelijk karakter. Aan de koppen zijn de paden lineair
en is gebruik gemaakt van gestileerde en robuuste elementen. Door de plaatsing van hoogbouw
aan het water wordt het stedelijke karakter nog extra versterkt.
De flanken zijn overwegend groen en hebben gebogen paden. De bebouwing is aan de lange
zijde van de plas veel minder zichtbaar vanaf de plas dan aan de koppen. De ensembles aan de
rand vormen een geleidelijke overgang van het park naar de woonwijk.
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2. De Sloterplas

3. De Slotervaart ter hoogte van de Heemstedestraat
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De Sloterplas ligt in het midden van de tuinsteden en vormt het centrum van het waterstelsel.
In het Algemeen Uitbreidingsplan heeft waterstelsel drie functies: de functie van waterberging,
een recreatieve functie en een esthetische functie. Door de ophoging tot slechts polderpeil is
het oorspronkelijke plan anders uitgevoerd dan in het AUP bedoeld. Daarin vormde het kanalenstelsel een eenvoudige carré, dat een eenheid zou vormen met het grachtensysteem in de oude
stad. De systemen in de oude stad en de uitbreidingswijken sluiten in de gerealiseerde situatie
niet op elkaar aan. Voor de scheepvaart heeft het watersysteem in de Westelijke Tuinsteden
geen betekenis gekregen.
–– watersysteem met de Slotervaart, Hoekenesgracht en Erasmusgracht
In het AUP was een helder en eenvoudig carrévormig watersysteem voorgesteld. Door de
ophoging tot polderpeil in plaats van tot boezempeil en door de gefaseerde uitvoering van de
deelplannen is deze waterstructuur wat complexer geworden dan oorspronkelijk bedoeld. De
gerealiseerde waterstructuur wordt gevormd door: de Slotervaart - Hoekenesgracht - langs Ookmeer - via Scholeneiland - naar de Erasmusgracht.
–– De Slotervaart (afb. 3)
De Slotervaart is een kanaal dat Nieuw-West scheidt van de wijk Nieuw Sloten aan de zuidkant;
het is een van de structurerende elementen in het zuidelijk deel van het district.
Waardering
Stedenbouwkundige waarden
Vanuit een stedenbouwhistorisch perspectief ontlenen de Westelijke Tuinsteden hun betekenis
voor een belangrijk deel aan de manier waarop de bebouwing (de velden) en de lange lijnen van
de openbare ruimte in de vorm van infrastructuur, waterlopen en groenvoorzieningen (de netwerken) in onderling verband zijn gebracht en geordend. Dit systeem is gebaseerd op het (aangepaste)
AUP. De hoofdverkeerswegen met de groenelementen en waterlopen vormen de structurerende
lijnen. Ze bakenen de deelgebieden af en bevorderen tevens de oriëntatie. Voor de stedenbouwkundige hoofdstructuur, de openheid en de ruimtewerking zijn de netwerken van infrastructuur,
groenvoorziening en waterlopen van grote betekenis.
Het parkenstelsel geleedt de Westelijke Tuinsteden en vindt zijn voortzetting in het groen in de
omgeving doordat het als een doorlopend en samenhangend systeem is ontworpen. Het parkstelsel, de Sloterplas (maat en ligging binnen het verstedelijkt gebied) en het netwerk met de ruime,
groene profielen vormen de basiskwaliteiten van de Westelijke Tuinsteden. Vooral de Sloterplas
met de (schuine) ligging in het midden van de tuinsteden is beeldbepalend.
De Slotervaart en de inbedding ervan in het groen is beeldbepalend voor de Westelijke Tuinsteden.
Integriteit
Ten gevolge van de stedelijke vernieuwing is op veel plaatsen in Nieuw-West het onderlinge verband van de velden en de netwerken verloren gegaan, doordat de bestaande (hoven)verkavelingen
werden omgebouwd tot stratenverkavelingen met gesloten of halfopen bouwblokken. Hierdoor
is als het ware de bebouwing en de openbare ruimten uit elkaar getrokken en vormt het geen
vloeiend geheel meer. Bij het ontwerp van de bebouwing is geen acht geslagen op een houdbaar
verband met de hoofdstructuur en de kwaliteit van de openbare ruimte. Er is bovendien op veel
plekken te weinig geïnvesteerd in onderhoud en vernieuwing van de openbare ruimte.
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Sommige hoofdverkeerswegen (of reserveringen hiervoor) werden vanaf de jaren tachtig bebouwd, zoals het oorspronkelijk geplande, maar niet gerealiseerde Geerbantracé en de verlengde
Lelylaan. In de jaren negentig volgde de gedeeltelijke afgraving van de taluds van de Roëllstraat en
de Abraham Kuyperlaan in Geuzenveld. Door deze ingrepen is het netwerk minder continu dan het
aanvankelijk was bedoeld.1

1.

M. de Hoog, Lange lijnen in Nieuw-West, Amsterdam 2007, 47.
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30

II

SLOTERMEER

Schaalniveau de wijk

1.

Luchtfoto Slotermeer

2. Luchtfoto Slotermeer
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Infrastructuur
Op wijkniveau heeft Slotermeer een aantal belangrijke oost-west wegen (de Burgemeester Vening
Meineszlaan en de Burgemeester de Vlugtlaan en noord-zuid wegen (de Burgemeester Fockstraat,
de Burgemeester Eliasstraat en de Burgemeester van Leeuwenlaan).
–– Burgemeester Vening Meineszlaan (afb. 3)
De Burgemeester Vening Meineszlaan loopt centraal door het noordelijk deel van Slotermeer en
maakt onderdeel uit van een groene route naar de Sloterplas. Onderdeel van deze route is de
brede parkstrook tussen de Vening Meineszlaan en de W.J. Bijleveldstraat met het Arthur Meervaldtpad.

4. Burgemeester Fockstraat

3. Burgemeester Vening Meineszlaan, gezien in de
richting van de Burgemeester Fockstraat, vanaf de
ringspoorbaan, 1959

–– Burgemeester de Vlugtlaan
De Burgemeester de Vlugtlaan, het verlengde van de Bos en Lommerweg in de vooroorlogse
stad, is de belangrijkste wijkweg in Slotermeer. Deze weg ligt op maaiveldniveau, zodat vanaf
deze weg wel woningen en winkels worden ontsloten (in tegenstelling tot de hoofdverkeerswegen).
De weg heeft een asymmetrisch profiel met aan de zuidzijde een vrijwel aaneengesloten winkelfront en aan de noordzijde, haaks op de weg, korte bouwstroken. In het midden heeft de weg
een trambaan.
–– Burgemeester Fockstraat (afb. 4)
De Burgemeester Fockstraat is een noord-zuidroute en heeft een symmetrisch profiel met een
dubbele bomenrij. De straat wordt aan weerszijden begeleid door bebouwing evenwijdig aan
de weg. Aan de noordkant, ter hoogte van de parkstrook bij de Vening Meineszlaan heeft de
bebouwing een meer open karakter, terwijl de bebouwing op de kruising met de Burgemeester
de Vlugtlaan een monumentaal karakter heeft gekregen.
–– Burgemeester Eliasstraat (afb. 5)
De Burgemeester Eliasstraat is de tweede noord-zuid route op dit schaalniveau en wordt aan een
zijde begeleid door de brede groenstrook tussen buurt A en F.
–– Burgemeester van Leeuwenlaan
De Burgemeester van Leeuwenlaan is de meest westelijk gelegen noord-zuidroute in Sloter32

meer en doorsnijdt de buurten G, D en H, en
buigt in de laatste buurt bij het Confuciusplein in westelijke richting af als de Savornin Lohmanstraat. Het profiel is grotendeels
symmetrisch met aan weerszijden een hoge
bebouwing (winkels en woningen) en heeft een
dubbele bomenrij.
–– Plein ‘40-’45
Plein ‘40-’45 is een winkelplein en vormt het
5. Burgemeester Eliasstraat
wijkcentrum van Slotermeer. Het plein ligt tussen de kruising van Burgemeester de Vlugtlaan
en de Slotermeerlaan en de havenkom waarop de Burgemeester van Tienhovengracht uitkomt.
Door het langgerekte Gerbrandypark en de Burgemeester van Tienhovengracht zijn deze twee
delen grotendeels van elkaar gescheiden. De dienst Publieke Werken ontwierp hier een tamelijk
omsloten marktplein. Het plein moest Slotermeer Noord en Zuid met elkaar verbinden.
Groen
–– Gerbrandypark (afb. 6)

6. Gerbrandypark

In het midden van Slotermeer ligt het Gerbrandypark, een wijkpark. Het langgerekte park vormt
een groene buffer tussen buurt A en buurt B en loopt evenwijdig aan de Van Tienhovengracht.
Het park is sober ingericht.
–– Arthur Meerwaldtpad
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7.

Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, schets parkstrook Slotermeer tussen delen A en C, 1953

De 70 meter brede parkstrook tussen de Vening Meineszlaan en de W.J. Bijleveldstraat (ontwerp
J.W. van der Meeren, van de afdeling Beplantingen, 1954) maakt onderdeel uit van de groene
route naar de Sloterplas en functioneert tegelijkertijd als buurtpark met speelplaatsen, een basketbalveld en een speelweide. Ter hoogte van de Burgemeester Eliasstraat maakt het park een
knik in zuidelijke richting. (afb. 7)
Water
De grachten zijn grotendeels als singels aangelegd, met meer of minder brede groenstroken langs
de waterrand.
–– Burgemeester van Tienhovengracht (afb. 8)
Het waterpeil van deze gracht is gelijk aan dat
van de grachten in de oude stad, doordat het
noordelijk deel van Slotermeer is opgehoogd
tot boezempeil.
De Burgemeester van Tienhovengracht maakt
deel uit van een van de belangrijke groene
verbindingsroutes vanuit de oude stad.

8. Van Tienhovengracht
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Waardering
Cultuurhistorische waarden
Slotermeer is de eerste wijk die geheel op basis van het Algemeen Uitbreidingsplan tot stand
kwam en die volgens de nieuwe inzichten op het gebied van open bebouwing en de idealen van
de tuinstadgedachte werd gerealiseerd.
Stedenbouwkundige waarden
–– infrastructuur:
De Burgemeester de Vlugtlaan heeft hoge stedenbouwkundige waarden. Het asymmetrische
profiel van de straat, de variatie aan bebouwing aan weerszijden en de wijze waarop het groen
deel uitmaakt van het straatbeeld, geven deze straat een bijzonder karakter.
–– groenvoorziening:
De met groen omzoomde wijkwegen en grachten, die daarmee deel uitmaken van het doorlopend groensysteem versterken het tuinstadkarakter. Vooral de Burgemeester van Tienhovengracht en de Burgemeester Cramergracht zijn beeldbepalende elementen binnen Slotermeer.
De parkstrook langs de Burgemeester Vening Meineszlaan en de Burgemeester Eliasstraat met
het Arthur Meerwaldtpad wordt niet duidelijk begrensd en heeft zowel aan de noord- als aan de
zuidzijde verschillende doorzichten, waardoor de bebouwing is opgenomen in het groen. Dat
functioneert hier als verbindingsgroen, van de kleine naar de grote schaal. De doorkoppeling
van het groensysteem, een van de belangrijke kwaliteiten van het groen in deze wijk, is hier
duidelijk ervaarbaar.
De voortzetting van de groenstrook aan het einde van de Burgemeester Eliasstraat is minder
goed afgebakend, waardoor het niet duidelijk is hoe de route naar de Sloterplas precies loopt en
het doorgaande groensysteem hier iets minder tot zijn recht komt.
In zijn geheel kan de parkstrook als zeer bijzonder worden beschouwd en is het van grote stedenbouwkundige waarde.
–– Plein ‘40-’45:
Plein ‘40-’45 is representatief voor de pleinen in de Westelijke Tuinsteden, zowel qua ligging als
qua functie.
Integriteit
–– Plein ‘40-’45
In de jaren negentig is het plein heringericht. Er is een overdekte passage met winkels en
een parkeergarage gebouwd, er zijn woningen toegevoegd aan de Jan de Jonghkade en Krijn
Bereursstraat, de bomen op het plein zijn gekapt en de havenkom is deels gedempt om plaats
te maken voor de uitbreiding van het winkelcentrum. Woontorens in de uitloper van het Gerbrandypark blokkeren het uitzicht over de gracht en het park. Bijgevolg is het oorspronkelijke
spel van volumes en open ruimten zowel als de doorkoppeling van deze open ruimte naar het
schaalniveau van het district grotendeels verloren gegaan.
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Schaalniveau de buurt: buurt A
Ruimtelijke opzet
De buurt ligt tussen de Burgemeester Vening Meineszlaan aan de noordzijde, de Burgemeester
Tienhovengracht aan de zuidzijde, de ringspoorbaan aan de oostzijde en de Burgemeester Eliasstraat aan de westzijde. Het gebied ten zuiden van de Burgemeester de Vlugtlaan, die de buurt
in het midden van oost naar west doorsnijdt, heeft een bebouwing van vier verdiepingen (boven
onderhuizen) en het gebied ten noorden van die weg heeft deels een bebouwing van drie verdiepingen (zuidelijke deel) en deels eengezinshuizen (noordelijke deel). Verdeling van de woningen:
1163 in hoogbouw van vier bouwlagen, 327 in midden hoogbouw van drie bouwlagen en 374
eengezinshuizen.
De bebouwing aan de zuidzijde van de Burgemeester de Vlugtlaan komt in grote lijnen overeen
met het plan uit 1939 en bestaat uit een reeks stroken haaks op de weg en een winkelbebouwing
langs de weg. Deze afsluitende bebouwing bestaat uit vier delen: aan weerszijden van de Burgemeester Fockstraat staan twee hoge blokken met woningen boven winkels, die worden geflankeerd door twee lage stroken met winkels en bovenwoningen. Het hoge gedeelte op de kruising
van de Burgemeester Fockstraat en de Burgemeester de Vlugtlaan maakt deel uit van een groter
monumentaal geheel dat werd ontworpen door Arthur Staal (1953). (afb. 9)

9. A. Staal, portieketageflats op de hoek van Burgemeester de Vlugtlaan en Burgemeester Fockstraat
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De noordzijde kreeg een andere bebouwing dan
in het vooroorlogse plan was voorgesteld. Aanvankelijk zouden hier korte blokjes komen van
vier lagen hoog evenwijdig aan De Vlugtlaan.
Deze maakte in het naoorlogse plan plaats voor
een reeks portiekflats in systeembouw (ontwerp J.F. Berghoef, 1953). (afb. 10) Er werd een
variatie op de strokenbouw toegepast, waarbij
de bouwblokken in een V-vorm zijn geplaatst
met de open groene hoven aan de kant van De
Vlugtlaan.
Ten noorden van de bebouwing van Berghoef
liggen stempels in strokenbouw met een
kleinschalige, lage bebouwing. Het ensemble
met bejaardenwoningen (ontworpen door Aldo
van Eyck en Jan Rietveld, 1953) gelegen aan de
groenzone (Vening Meineszlaan) aan de noordzijde van de buurt vormt een uitzondering en
bestaat uit een reeks stroken die ruime hoven
omsluiten. (afb. 11)
10. J.F. Berghoef, Airey-woningen aan de Burgemeester
de Vlugtlaan

11. Bejaardenwoningen van Rietveld en Van Eyck in buurt A
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Infrastructuur
De buurtwegen omkaderen de verschillende ensembles; vanaf de buurtwegen worden de woonstraten ontsloten die hoofdzakelijk van noord naar zuid lopen.
Door de wisselende oriëntatie van de bebouwing, worden de buurtwegen dan weer begeleid door
bebouwing en dan weer door plantsoenen.
Groen en water
De randen van de buurt bestaan uit tamelijk brede groenstroken die samen een carré vormen en
waaraan de openbare gebouwen (scholen, kerken) zijn gesitueerd. Langs de oost- en zuidrand van
de buurt lopen singels.
Aan de zuidkant zijn infrastructuur (een fietspad), het groen (Gerbrandypark) en het water (de
singel) gebundeld.
Waardering
Cultuurhistorische waarden
Buurt A is de eerste wijk in Slotermeer die vlak na de oorlog werd gerealiseerd. Deze buurt is grotendeels gerealiseerd conform het plan voor Slotermeer uit 1939, waardoor het een uitzondering
vormt ten opzichte van de overige buurten in deze wijk. Buurt A komt grotendeels overeen met
het Van Eesteren Museum, een beschermd stadsgezicht. De buurt is het meest representatief voor
de waarden die in het oorspronkelijke AUP verankerd zijn, zelfs waar de bebouwing op een andere
wijze is uitgevoerd als waarin werd voorzien.
Stedenbouwkundige waarden
De opbouw in verschillende zones geven de buurt een bijzondere ruimtelijke kwaliteit.
De groenzone langs de Burgemeester Vening Meineszlaan, het Arthur Meerwaldtpad en de Burgemeester Eliasstraat is ook op dit schaalniveau van grote waarde.
Ook het gedeelte bij het Gerbrandypark, waarbij groen, water en infrastructuur zijn gecombineerd
– iets wat tamelijk zeldzaam is –, is van bijzondere waarde.
Integriteit
De buurt is grotendeels intact. De bebouwing is nergens gesloopt (hooguit aangetast door renovaties, maar dat wordt langzaam maar zeker hersteld).
De straatprofielen zijn grotendeels behouden gebleven. Wel zijn er veel parkeerhavens toegevoegd
die hier aanvankelijk niet voorkwamen.
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Objecten in buurt A
Object: A. van Eyck en J. Rietveld, bejaardenwoningen, Slotermeer
Objectnummer waarderingskaart AUP gebieden: 539
Adresgegevens: Floris van de Laakenstraat / W.J.
Bijleveldstraat en omstreken
Architect: A. van Eyck en J. Rietveld
Opdrachtgever:
Bouwjaar: 1953
Aantal woningen: 64
Beschrijving van het object
Het object bestaat uit zeven strookjes; het is in
dit geval niet zinvol elk bouwblok afzonderlijk
12. Situatie
te behandelen; hoewel een van de stroken wat
excentrisch ligt zijn de andere zes op te vatten als een afzonderlijk ensemble. De bejaardenwoningen van A. van Eyck en J. Rietveld bestaan uit één enkele bouwlaag met een plat dak. Ze zijn
opgetrokken in roodbruine steen en geleed door naar buiten springende, iets lagere bergingen,
waarvan het dak voor de voordeuren is doorgetrokken zodat een luifel ontstaat. De keuken bevindt
zich naast de voordeur, de begrenzing met de openbare ruimte wordt door een klein, met een
stalen hekje afgesloten plaatsje gevormd. De voordeuren liggen ofwel op het noorden, ofwel op
het oosten. De tegenoverliggende zijde heeft een meer open karakter met openslaande deuren;
hier bevinden zich de woon- en slaapkamers. Om privacy te waarborgen zijn de tuinen van elkaar
gescheiden met manshoge stenen muren.
De indeling van de woningen is uiterst eenvoudig: ze bestaan uit niet meer dan een woonkamer,
een slaapkamer en een keukentje met achter de voordeur een halletje dat alle ruimtes ontsluit
behalve de slaapkamer, die via de woonkamer wordt bereikt.
Ook de detaillering is uiterst sober – decoratie blijft achterwege, de compositie van muurvlakken,
de indeling van de kozijnen en het accentueren van de beëindiging van de muurvlakken geven een
sobere maar verzorgde uitstraling.
Waardering van het object in relatie tot de elementen op de schaalniveaus district, wijk en
buurt
Stedenbouwkundige waarden
–– district
De woningen zijn aan de binnenkant van de wijk gesitueerd en hebben daardoor geen relatie
met het schaalniveau van het district.
–– de wijk
Vijf van de zeven stroken grenzen aan groen dat het ensemble afbakent van andere buurten en
dus op wijkniveau van belang is. Daardoor wordt de waarde van het ensemble mede bepaalt
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door dat van de wijk (waarbij de woningen, omgekeerd, van invloed zijn voor de sfeer van het
wijkgroen).
–– de buurt
Het ensemble vormt een verbijzondering van de verkaveling van de buurt en markeert de overgang met het wijkgroen.
Integriteit
De relatie met de stedenbouwkundige context is nog redelijk intact gebleven.
Waardering van het object
Architectonische waarden
Van de oorspronkelijke architectonische kwaliteiten zijn verschillende aangetast door onderhoudsbeurten. Dat geldt met name voor de detaillering. De compositie van het ensemble, waarbij zes
van de zeven blokken bijdragen aan het markeren van twee kleine groene binnenplaatsen, lijkt
vooruit te lopen op het gedachtengoed dat het tijdschrift Forum na 1959 uitdroeg, waarbij het
identificeren van tussenruimtes een grote rol speelde.
Representativiteit / zeldzaamheidswaarde
De woningen zijn representatief voor het oeuvre van de ontwerpers in deze periode, en ook voor
de toen ontwikkelde eenvoudige architectuurtaal. Hoewel de oorspronkelijke kwaliteiten niet gaaf
zijn behoren deze bejaardenwoningen tot de weinige die – ondanks hun geringe oppervlakte van
slechts 39 vierkante meter – nog in stand zijn gehouden en worden gebruikt.
Integriteit
Het object is als ensemble nog redelijk intact. De tuintjes zijn vaak dichtgezet. De blokken zijn
slecht onderhouden en op verschillende manieren gerenoveerd, wat het geheel een enigszins rommelig karakter geeft.
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Object: Publieke Werken, H-school Wilco
Jiskootpad, Slotermeer, buurt A
Objectnummer waarderingskaart AUP gebieden: 1224
Adresgegevens: Wilco Jiskootpad 4
Architect: Publieke Werken
Opdrachtgever: Gemeente
Ontwerpjaar: 1953
Bouwjaar: 1954
Beschrijving van het object
Deze school voor lager onderwijs bestaat uit
een geleed complex waar de grenzen tussen
23. Situatie
ensemble, bouwblok en gebouw van weinig
betekenis zijn. Het voorgebouw bevindt zich
aan de Burgemeester Fockstraat en is ten opzichte van de rooilijn iets naar achteren geplaatst. De
grondvorm is die van een H – deze werd veel toegepast zodat van het H-type werd gesproken.
Een van de open einden is naar de Burgemeester Fockstraat gericht, de tegenover liggende markeert een hoek in de groenstrook die buurt A van buurt C scheidt.
De lokalenvleugel bevat zes leslokalen per bouwlaag. In het verlengde van de verbindingsgangen
liggen de trappenhuizen, die worden geflankeerd door garderobes en toiletten. Aan weerszijden
van de trappenhuizen liggen de lokalen. De middelste twee lokalen worden van elkaar gescheiden
door een wand, tussen de twee buitenste bevindt zich een garderobe. De tweede verdieping is
nagenoeg hetzelfde als de begane grond.
In de achterbouw bevinden zich een gymnastieklokaal, een schoolzaal annex toneelzaal, een
handwerklokaal, een handenarbeidlokaal. Vóór deze zalen bevinden zich nog een kamer voor het
hoofd en een personeelskamer, toiletten en rijwielbergingen. De binnenplaats was bestemd voor
onderwijs in de openlucht. De beide vleugels zijn voorzien van grote glaswanden en daardoor
heel licht en transparant. Bij de achterbouw is daarnaast een rode baksteen gebruikt. De twee
hoofdbouwdelen zijn voorzien van een flauw hellend zadeldak. Het bouwdeel gelegen tussen de
verbindingsgangen, vlak voor de achterbouw, heeft een lessenaardak.
De gevel van de vleugel met leslokalen aan de straatzijde is verdeeld in een afwisselende combinatie van zes venstertraveeën (bij de klaslokalen), zes muurtraveeën (waarachter zich de garderobes
bevinden) en twee venstertraveeën (waarachter de trappenhuizen zijn gesitueerd). Bij de lokalen
bestaan de vensters uit een raamwerk dat is onderverdeeld in drie langwerpige ramen en draairamen aan de bovenkant en drie vierkante ramen en tuimelramen aan de onderkant. De ramen die
open kunnen waren oorspronkelijk in een afstekende kleur geverfd. De venstertraveeën lopen
van boven naar beneden door en zijn onderverdeeld in drie ramen die elk weer door roeden zijn
verdeeld in negen ramen. De gevel aan de andere zijde is in principe hetzelfde opgebouwd, alleen
bevinden zich ter hoogte van de trappenhuizen de verbindingsgangen. De gevels van de verbindingsgangen bestaan uit glaswanden. Op de nok bevindt zich een schoorsteen.
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Waardering object in relatie tot de elementen op de schaalniveaus district, wijk en buurt
Stedenbouwkundige waarden
–– district
De school is aan de binnenkant van de wijk gesitueerd en heeft daardoor geen relatie met het
schaalniveau van het District.
–– de wijk
De landschappelijke ligging van de school in het Arthur Meerwaldtplantsoen is van bijzondere
waarde.
Doordat de school vrijstaand in de wijk ligt, in een parkachtige omgeving, draagt deze bij aan
de openheid van de wijk. De school fungeert als afwisseling en verlevendiging van de wijk. Het
park wordt in oorspronkelijke staat hersteld, waardoor de context van de school en de ligging
in de wijk ook weer sterker tot uitdrukking komt – dat komt de integriteit van het geheel ten
goede.
–– de buurt
Wat voor de wijk geldt is in het bijzonder van toepassing op het niveau van de buurt: daarin
vormt het een stedenbouwkundige dominant op de wijze die voor de open verkaveling in de
Westelijke Tuinsteden kenmerkend is: het gebouw manifesteert zich in het groen en lijkt zich
daarin – vanuit de buurt beschouwd – zelfs iets terug te trekken – elke vorm van axialiteit lijkt
te ontbreken.
Integriteit
De stedenbouwkundige situering is nog nagenoeg onaangetast – in dit opzicht is de integriteit
van het object bewaard gebleven.
Waardering van het object
Cultuurhistorische waarden
De school geeft antwoord op de vraag naar passende, maar ook tegen een redelijke prijs snel te
realiseren schoolgebouwen in de kinderrijke nieuwe wijken. Standaardisatie was een van de oplossingen, eenvoudig materiaalgebruik een andere. Beide droegen bij aan een licht en open karakter,
dat vrijwel onaangetast is gebleven.
Architectonische waarden
Transparantie is het gewenste visuele effect van dit gebouw, en de grote hoeveelheid glas zowel
als het schijnbaar in elkaar overlopen van binnen- en buitenruimten maakt dit mogelijk. Bijzonder is verder het kunstwerk dat Frits Sieger bij het gymlokaal aanbracht en dat een jongen en een
meisje laat zien die dansen in een decor van vogels en vruchten, zonnebloemen en tarwe.
Integriteit
De ontwerpoplossingen die aan het H-type ten grondslag liggen zijn nergens aangetast; de detaillering is gaaf en het kunstwerk heeft niet aan kracht ingeboet.
Representativiteit / zeldzaamheidswaarde
De school is representatief – al was het maar omdat het gebouw een type vertegenwoordigt – en
tegelijkertijd zeldzaam, omdat de meeste scholen van dit type zijn afgebroken of ernstig aangetast.
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26. Doorsneden en plattegrond verdieping lokalenvleugel
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27. Plattegrond begane grond

28. Frits Sieger, beeldhouwwerk
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Object: Th.J. Lammers, portieketagewoningen Slotermeer, buurt A (ook wel E)
Objectnummer waarderingskaart AUP gebieden: 102
Adresgegevens: Arend Bontekoeplantsoen,
Sape Kuiperplantsoen
Architect: Th. J. Lammers
Opdrachtgever: Coöperatieve Bouwvereniging
Rochdale
Bouwvergunning: 1952
Bouwjaar: 1953
Aantal woningen: 216
Opmerking: met 6 garages

29. Situatie

Beschrijving van het object
De vier parallelle stroken waarvoor Lammers een ontwerp maakte vormen het westelijke uiteinde
van buurt A. Ze liggen aan de Burgemeester de Vlugtlaan (deels verscholen achter een bouwblokje
dat daaraan parallel loopt); deze laan maakt deel uit van de infrastructuur op districtsniveau. Aan
de zuidzijde zijn ze door groen met speel- en sportvoorzieningen, die het einde markeert van het
Gerbrandypark, gescheiden van de Burgemeester van Tienhovengracht, die deel uitmaakt van het
wijkwatersysteem. Waar de oorspronkelijke plannen een klein bedrijventerrein voorzagen werd
uiteindelijk een plein, Plein ’40-’45 gerealiseerd, dat als het wijkwinkelcentrum fungeert. De Willem Kraanstraat en de Burgemeester Eliasstraat sluiten aan bij Burgemeester de Vlugtlaan; ze zijn
aan de zuidkant verbonden door de Jan de Jonghstraat, die het ensemble afbakent. Vanaf de Jan
de Jonghstraat lopen drie ontsluitingswegen door het ensemble: het Sape Kuiperplantsoen, Arend
Bontekoeplantsoen, en het Johan Schippersplantsoen); ze komen uit op de ruimte achter het blok
dat parallel aan de Burgemeester de Vlugtlaan loopt, wat het geheel een zekere beslotenheid verschaft. De oostelijke strook is door een groenstrook gescheiden van de Burgemeester Eliasstraat;
tussen de stroken bevinden zich eveneens brede groene ruimtes.
De woningen waren bedoeld voor huishoudens van vier tot zeven personen. 162 woningen hebben twee en 54 woningen hebben vier slaapkamers en bieden ruimte aan respectievelijk vier en
zeven personen. Verder hebben de woningen elk een woonkamer, een keuken, een w.c., een wasen droogruimte, waarin een douche is opgenomen. Daarnaast zijn de woningen voorzien van een
woon- en werkbalkon met kolenkist en bergplaats. In het onderhuis bevinden zich bergingen en
twee slaapkamers behorend bij de woningen op de eerste woonlaag, die vandaaruit binnendoor
bereikbaar zijn. De slaapkamers in de onderhuizen hebben een uitgang op de daarachter gelegen,
bij de woning behorende vier meter diepe tuin.
Lammers’ portiekflats vallen op door een sterke geleding, die hij bereikt door het gevelvlak met
de portieken terug te leggen en de delen daarboven met een overstekende daklijst af te sluiten.
De balkons zijn bevestigd aan de terugwijkende gevelvlakken en voorzien van sierlijk hekwerk. De
portieken zijn bereikbaar met trappen met ijzeren balustrades; de toegangen zijn afgesloten met
een boog. Ze bevinden zich aan de westkant, maar bij de meest westelijke strook aan de oostzijde.
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Tussen de portieken zijn de toegangen tot de bergingen te vinden, die over opvallende vierkante
ramen beschikken.
Waardering object in relatie tot de elementen op de schaalniveaus district, wijk en buurt
Stedenbouwkundige waarden
–– district
Op het niveau van het district heeft dit object geen bijzondere betekenis.
–– wijk
Binnen de wijk sluit het object aan op de Burgemeester de Vlugtlaan en de wijkwaterstructuur.
–– buurt
Het object vormt een afzonderlijk element binnen de buurt en een tussenschakel met het winkelcentrum aan de westkant.
Integriteit
Op de hogere schaalniveaus is de integriteit van het object goeddeels bewaard gebleven.
Waardering van het object
Architectonische waarde
Het object vormt met de uitgesproken vormentaal een voorbeeldige illustratie van de rijke schakering van architectuur binnen de Westelijke Tuinsteden, waar het een schakel met de architectuur
van de zogenaamde ‘tweede Amsterdamse School’ vormt.
Representativiteit / zeldzaamheidswaarde
Vergeleken bij veel andere woonstroken van hetzelfde type zijn deze portiekflats van een opvallende plasticiteit. Het object is zeldzaam vanwege de uitgesproken vormentaal.
Integriteit
Het architectonisch beeld is door het aanbrengen van nieuwe kozijnen en het aanpassen van de
gevels aan hedendaagse eisen van comfort en energiezuinigheid niet meer gaaf te noemen; wel is
de geleding van de gevels nog intact. Met name op het niveau van de detaillering is het oorspronkelijke karakter aangetast.

30. Situatie
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34. Plattegronden onderhuizen, 1e woonlaag, 2e, 3e en 4e woonlaag, fundering en riolering, balklagen, en doorsneden
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Schaalniveau de buurt: buurt C
Ruimtelijke opzet
Buurt C wordt begrensd door de Haarlemmerweg, de Burgemeester Eliasstraat, de Burgemeester
Vening Meineszlaan en de Ringspoorbaan. De buurt wordt in twee delen gesplitst door de Burgemeester Fockstraat, de voornaamste verbindingsweg met de overige buurten van Slotermeer en de
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Haarlemmerweg.
In het oostelijke gedeelte van de buurt, tussen de Burgemeester Fockstraat en de Bertus van
Grouwstraat en tussen het Arie Addinckspad en de Frits Conijnstraat en deels aan de Johannes Meeuwisstraat staan eengezinswoningen. (afb. 40) Aan het noordelijke einde van de Harry
Koningsbergerstraat staat een woongebouw van negen woonlagen boven een plint met voorzieningen en bergingen (P.R. Bloemsma en J.C. Rietveld). Aan de Ferry Ploegerstraat en de Bertus van
Grouwstraat staan winkels met bovenwoningen (twee verdiepingen). Het noordelijk deel en voorts
het gehele westelijke deel bestaat uit eengezinshuizen, die deels om hoven zijn gelegd en deels in
bouwstroken zijn ontworpen. In totaal bestaat de buurt uit ongeveer 635 woningen en 15 winkels.
Van dit aantal woningen zijn er 262 in vierhoogbouw of hoger, 12 in driehoogbouw en 361 eengezinshuizen.
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In het westelijk deel zijn twee terreinen met openbare gebouwen. Een gereformeerde kerk annex
sociaal centrum op een terrein grenzend aan de Burgemeester Fockstraat en een RK kerkgebouw
met scholencomplex (Evers en Sarlemijn, 1956-1965) op het terrein tussen de Burgemeester Eliasstraat en de Louis Naardigstraat.
In het oostelijk deel is er een strook grond langs de Ringspoorbaan met schoolwerktuinen omgeven door plantsoen. Langs de oost- en noordkant van de buurt loopt een singel.
Waardering
Stedenbouwkundige waarden
De complexen met hoven zijn typerend voor het zoeken naar een meer gevarieerd stadsbeeld dan
met de eindeloze herhaling van parallelle strokenbouw te realiseren zou zijn.
Integriteit
De hovenstructuur is niet wezenlijk aangetast.
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Objecten in buurt C
Object: Evers en Sarlemijn, gebouwencomplex Sint-Catharinaparochie: kerk met
pastorie, kleuterschool en dubbele GLO
jongens- en meisjesschool, Slotermeer,
buurt C
Objectnummer waarderingskaart AUP gebieden: 275
Adresgegevens: Burgemeester Eliasstraat 72
(kerk); Burgemeester Eliasstraat 74 (pastorie);
Louis Naardigstraat 1 (kleuterschool); Burgemeester Eliasstraat 76/Louis Naardigstraat
(dubbele GLO jongens- en meisjesschool
Architect: architectenbureau Evers en Sarlemijn
Opdrachtgever kerk en pastorie: Stichting
Fonds voor Kerkenbouw, Bisdom Haarlem
Opdrachtgever kleuterschool: Kerk- en school-

41. Situatie

bestuur parochie St. Catharina
Opdrachtgever dubbele GLO-school: Bestuur van het Zedelijk Lichaam ‘Sub praesidio Beatae
Mariae Virginis S.M.C.’ te Maastricht en het Bestuur van de Zusters van het Allerheiligst Hart te
Veldhoven
Ontwerp en oplevering kerkgebouw met pastorie: 1952-1954
Ontwerp en oplevering kleuterschool: 1954-1955; 1957
Ontwerp en oplevering GLO-school: 1957-1960; 1961
Beschrijving van het object
Het complex ligt aan de rand van de Westelijke Tuinsteden en grenst aan de noordkant aan de
Haarlemmerweg. Op wijkniveau grenst het complex aan de noordelijk rand van Slotermeer, en ligt
het tussen ensembles in overwegend lage bebouwing. De kerk grenst aan zuidzijde, met een tamelijk gesloten gevel, aan de Burgemeester Vening Meineszlaan en de brede parkstrook, het Arthur
Meerwaldtplantsoen. Aan de westzijde grenst het complex aan de Burgemeester Eliasstraat, die
van noord naar zuid loopt. De kerk ligt met de monumentale voorgevel aan deze wijkweg.
Het complex vormt een onderbreking tussen de laagbouwwoningen van A. Bodon en aan de westzijde en van B. Bijvoet aan de oostzijde. Het complex is iets terugliggend gesitueerd en informeel
in het groen geplaatst. In het plan werd geen ruimtelijke monumentaliteit met een nadrukkelijke
zichtas-werking nagestreefd. Het complex vormt wel een duidelijk accent in de omgeving.
In het oorspronkelijke ontwerp van deelplan C was er een aansluiting van de Burgemeester Eliasstraat op de Haarlemmerweg voorzien. In het gerealiseerde ontwerp is deze weggevallen en is de
Burgemeester Eliasstraat wat minder belangrijk geworden.
Het complex wordt begrensd door de Burgemeester Vening Meiniszlaan, de Burgemeester Eliasstraat, de Coronelstraat en de Louis Naardigstraat. Het zuidelijke deel beslaat het rechthoekige
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kerkgebouw op de hoek van de Burgemeester Eliasstraat en de Burgemeester Vening Meineszlaan.
Verder terugliggend uit de rooilijn ligt daarnaast de L-vormige kleuterschool. Samen vormen deze
functies in feite één bouwvolume, omdat ze aan elkaar zijn gekoppeld. De kerk wordt op de hoek
van de Vening Meineszlaan onderbroken door een portico met een opengewerkte zijingang en
een kleine klokkentoren. Het noordelijke deel van het complex bestaat uit een bijna symmetrisch
U-vormig gebouw met de jongens- en meisjesschool en in het midden van de U een ruime binnenplaats.
De robuuste kerk bestaat uit een schip met een schilddak, dat uitstijgt boven de omringende
bouwdelen die zich als een vestingmuur manifesteert.
Aan de noordzijde van de kerk bevindt zich als een afzonderlijk bouwvolume de doopkapel. Aan de
zuidzijde bevindt zich een opengewerkte aanbouw, bekroond met een lantaarn waarin de klokken
hangen. De hoofdingang bevindt zich aan de westzijde van het gebouw (aan de Burgemeester
Eliasstraat).
De kleuterschool is opgebouwd uit drie delen: een lange vleugel, een kopgebouw en een achthoekig gebouw. De lange vleugel van de school, die evenwijdig loopt aan de Burgemeester Vening
Meiniszlaan, is voorzien van een schilddak. De gevelindeling weerspiegelt het interieur met de
lokalen en gangen. Het kopgebouw is door een tussenlid verbonden met het achthoekige gebouw,
een opzichzelfstaand volume.
De U-vormige lagere school bestaat uit een noordelijke vleugel van vier bouwlagen met aan weerszijden twee vleugels van twee bouwlagen die samen een binnenplaats omsluiten. Vóór de noordelijke vleugel met plat dak, zijn drie aparte, lagere gebouwtjes naast elkaar geplaatst. De middelste
heeft een zadeldak, de twee buitenste een schilddak.
De kerk heeft een rechthoekig, bijna vierkant grondplan. Rondom een gemeenschapszaal zijn, in
aparte aanbouwen alle andere kerkelijke functies ondergebracht: de doopkapel, de sacristie, de
pastorie en het orgel. Rondom het door zuilen gedragen hoog opgaand middenschip met schilddak, is een lagere en plat afgedekte omgang gerealiseerd. Feitelijk een combinatie van een langgerekte basiliekbouw (middenschip met zijvleugels) en een centraalbouw. Het concept voor de
kerk is geïnspireerd op de Aula Dei, een gemeenschapszaal.1 De kerkbanken zijn om de centraal
opgestelde altaar gegroepeerd.
In de lange vleugel van de kleuterschool bevinden zich op zowel op de begane grond als op de
verdieping drie klaslokalen die middels een gang worden ontsloten. In het kopgebouw bevinden
zich de trappen, toiletten en dienstruimten. De kamer van het schoolhoofd is in een uitspringend
compartiment. In het achthoekige gebouw bevindt zich een speelruimte.
Het hogere middendeel van de lagere school is het hoofdgebouw. Hier bevinden zich onder andere
de ruimten voor de schoolarts en garderobe, een traforuimte, bergingen leermiddelen, een keuken.
Voor dit middendeel bevinden zich drie gebouwtjes met in het midden een schoolzaal en aan de
buitenzijde twee gymnastiekzalen. De zijvleugels bevatten de leslokalen en bijzondere functies.
Het complex maakt naar buiten toe een gesloten en robuuste indruk. Dit wordt onder andere
verkregen door de gevels te voorzien van zijbeuken en van hooggeplaatste ramen in de vorm
van fortachtige kijkgaten. De binnenplaatsgevels van de scholen zijn daarentegen van veel glas
voorzien en daardoor heel open. De lichtbeuk van de kerkzaal rust op kolommen met kapitelen en
1.

Monumenten en Archeologie, beschrijving van het gebouwencomplex Sint-Catharinaparochie.
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een architraaf. De ruimte wordt verlicht door rondboogvensters. De kolommen zijn van beton, de
muren zijn opgetrokken in schoon metselwerk.
Waardering object in relatie tot de elementen op de schaalniveaus district, wijk en buurt
Stedenbouwkundige waarden
–– district
Door de ligging aan de noordkant van de Westelijke Tuinsteden en aan de Haarlemmerweg is
het complex een belangrijk herkenningspunt in de stad.
–– wijk
Het monumentale complex vormt een verbijzondering binnen de woonbebouwing in de wijk.
–– buurt
De Catharinakerk markeert de kruising van de Burgemeester Eliasstraat met de Burgemeester
Vening Meineszlaan. Door de terugliggende situering aan de Burgemeester Meineszlaan ontstaat een mooi ruimtelijk geheel met het Arthur Meerwaldtplantsoen aan de overzijde van die
weg. Het complex vormt hier op buurtniveau een belangrijke stedenbouwkundige markering.
Integriteit
De oorspronkelijke stedenbouwkundige context is behouden gebleven.
Het Arthur Meerwalstplantsoen wordt hersteld, waardoor de oorspronkelijk ruimtelijke werking
hier wordt teruggebracht.
Waardering van het object
Ensemble waarde
Het gebouw bestaat uit drie verschillende gebouwtypen, die op een dusdanige manier zijn gecombineerd dat ze samen een evenwichtige compositie vormen.
Architectonische waarde
Het object is karakteristiek voor het streven functies die het gemeenschapsgevoel zouden moeten
versterken samen te brengen.
Als een voorbeeld van de Bossche School en binnen het oeuvre van architectenbureau Evers en
Sarlemijn vertegenwoordigt vooral het kerkgebouw hoge architectonische waarden.
De kerkzaal met het priesterkoor en het altaar is zeer bijzonder, door de combinatie van twee
kerktypen: de langgerekte basiliekbouw met de centraalbouw.
Representativiteit / zeldzaamheidswaarde
Het complex – en vooral de kerk – heeft hoge zeldzaamheidswaarde. Het is uniek in de Westelijke
Tuinsteden, maar ook in het oeuvre van de architecten en voor de architectuur van de Bossche
School, waar het complex een voorbeeld van is.
Integriteit
Het complex is in originele en in goede staat.
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Schaalniveau de buurt: buurt D
Ruimtelijke opzet
De woonbuurt wordt begrensd door Geuzenveld, de Jacob van Maerlantstraat, de Du Perronstraat,
de Slauerhoffstraat, de Frans Bastiaansestraat en de Burgemeester Roëllstraat.
De feitelijke begrenzing van de buurt wordt gevormd door een oost-west-gerichte plantsoenstrook
aan de noordzijde, een strook die aan de westzijde aansluit op het park tussen de tuinsteden
Slotermeer en Geuzenveld, aan de zuidzijde door de Burgemeester Roëllstraat en voorts aan de
oostzijde door een smalle plantsoenstrook die de buurt scheidt van deel B.
Het ontwerp wordt in tweeën gedeeld door de Slotermeerlaan. Het gedeelte ten oosten van die
laan bestaat hoofdzakelijk uit laagbouw (2 lagen met een kap) (J.W. Dinger, 1954) die in haakvormige blokken rondom hoven zijn gelegd. Aan de noordzijde van de Slauerhoffstraat staan drie
blokken in vier woonlagen in elkaars verlengde
(Th.J. Lammers, 1954) (afb. 50). Aan de zuidzijde, aan de Willem Kloosstraat, staat een blok
woningen van twee lagen (bestemd voor bejaarden) (Jac. Bot, 1954) en een gereformeerde
kerk (J. Brouwer, 1967).
In het gedeelte ten westen van de Slotermeerlaan (dit is het grootste deel van de wijk) is
woonbebouwing in drie en vier woonlagen
geprojecteerd. Dit deel van de buurt is onderverdeeld in drie stroken. Een strook aan de
zuidkant van de Lodewijk van Deysselstraat
50. Portieketagewoningen aan de Slauerhoffstraat
bestaat uit een reeks blokjes in laagbouw (naar
(Lammers) met daarachter duplexwoningen van
J.W. Dinger
ontwerp van Jac. Bot). De middenstrook tussen
de Van Moerkerkenstraat en de Lodewijk van
Deysselstraat bestaat uit een strokenverkaveling van vier woonlagen boven een plint met bergingen en tuinkamers. Deze blokken zijn afwisselend van A. Eibink en van W.B. Ouëndag. De strook
ten noorden van de Van Moerkerkenstraat bestaat uit een haakvormige bebouwing (C. de Geus)
met woongebouwen van drie lagen boven een plint met bergingen en woonruimtes en bejaardenwoningen van een laag met een schuine kap.
In het centrum van de buurt bevindt zicht een plein met winkels en dergelijke met bovenwoningen en enkele openbare gebouwen met bijzondere bestemming, waaronder een politiebureau en
telefooncentrale (Dienst Publieke Werken). Hier staan ook de grote en de kleine ‘Verfdoos’ naar
ontwerp van A. Warners. (afb. 51) Het plein sluit aan op de Slotermeerlaan met aan de westzijde
een zeer breed trottoir met winkels. Deze vormt een verbinding met het noordelijker gelegen wijkcentrum van Tuinstad-Slotermeer nabij de haven aan het einde van de Burgemeester van Tienhovengracht, Plein ‘40-’45.
In het meest westelijke gedeelte, in het midden van het plantsoen grenzend aan Geuzenveld bevindt zich een schoolgebouw annex speelgelegenheid.
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51. Winkels aan de Lodewijk van Deysselstraat en de kleine ‘Verfdoos’ (Van Moerkerkenstraat). Daarachter de grote
‘Verfdoos’. Op de achtergrond de duplexwoningen van Dinger

In totaal bevat de buurt ongeveer 1560 woningen en 80 winkels. De woningen kunnen als volgt
worden onderverdeeld: 1006 in vierhoogbouw, 258 in twee- en driehoogbouw en 296 eengezinshuizen.
Waardering
Stedenbouwkundige waarden
De bebouwingen wordt omgeven door plantsoenen en gemeenschappelijke tuinen, die buurt een
levendig en open karakter geven.
Integriteit
Aan de westzijde heeft sloop-nieuwbouw plaatsgevonden, die de oorspronkelijke ruimtelijke structuur heeft aangetast.
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Objecten in buurt D
Object: A. Eibink, portieketagewoningen,
Slotermeer
Objectnummer waarderingskaart AUP gebieden:
19
Adresgegevens: Adène Opzoomerstraat, Van
Moerkerkenstraat
Architect: A. Eibink
Opdrachtgever: Algemene Woningbouwvereniging
Bouwvergunning: 1952
Bouwjaar: 1954
Aantal woningen: 192
Opmerking: met 24 garages
52. Situatie

Beschrijving van het object
Het project bestaat uit vier bouwblokken en vormt samen met portieketageflats van architect
Oüendag een ensemble, waarbij de blokken van de beide architecten elkaar afwisselen.
De blokken liggen ingeklemd tussen de Van Moerkerkenstraat en de Lodewijk van Deysselstraat,
beide buurtstraten. Er is geen directe relatie met elementen op het schaalniveau van het district of
de wijk.
De portieketageflats worden ontsloten via de parallel aan elkaar gelegen woonstraten Adèle Opzoomerstraat, Justus van Maurikstraat, Van Koetsveldstraat en Anna Bijnstraat.
Het ensemble wordt doorsneden door de Burgemeester van Leeuwenlaan, die aan weerszijden
wordt geflankeerd door twee hogere blokken van P. Zanstra, J.H.L. Giesen en K.L. Sijmons.
Aan de noordzijde (de zijde van de Van Moerkerkenstraat) staan haaks op de blokken strookjes met
telkens zes garages die de binnentuinen aan deze zijde deels afsluiten.
De blokken springen ten opzichte van de blokken van Ouëndag iets terug, zodat er wat meer
ruimte ontstaat op de koppen van de blokken. Dit wordt nog vergroot doordat de stroken aan de
overkant van de Van Moerkerkenstraat, die haaks op de blokken van Eibink en Ouëndag staan een
flink stuk naar achter liggen. Daarvoor liggen plantsoenen die visueel in verbinding staan met de
binnentuinen tussen de blokken van Eibink. Tussen de woonstroken en de straat aan de oostzijde
bevindt zich een groenstrook.
De bouwblokken bestaan uit vier woonlagen boven een onderhuis en zijn voorzien van een zadeldak.
De garages hebben een lessenaardak. De woningen worden ontsloten door gesloten portieken,
die via een trapje bereikbaar zijn. Daarnaast zijn er deuren op de begane grond die direct toegang
verlenen tot de bergingen. Elke woning bevat een woonkamer, een keuken, een was- en doucheruimte. Alle woningen hebben een groot balkon op het oosten; de woningen aan de kopse kanten

60

hebben nog een balkon op het westen; die aan de zuidkant bovendien nog een balkon op het
zuiden.
60 woningen hebben één slaapkamer, 64 woningen twee slaapkamers, 60 woningen drie slaapkamers en acht woningen zes slaapkamers. De laatste zijn de woningen op de begane grond met
drie slaapkamers in het onderhuis die binnendoor bereikbaar zijn. Deze woningen hebben tevens
een tuintje grenzend aan de openbare tuin tussen de bouwblokken. Op de zolderverdieping bevinden zich droogruimten voor de was. In plaats van achter het trappenhuis een centrale scheidingswand aan te brengen werd een wisselbeuk gemaakt, waarvan de ruimte bij een van de twee
woningen kon worden getrokken, zodat een woning een extra kamer heeft.
De balkons hebben betonnen balustrades met siermotieven. De ramen boven de trappenhuizen
hebben schuine ruitvormige roedeverdelingen. Hier en daar is siermetselwerk toegepast.
Waardering object in relatie tot de elementen op de schaalniveaus district, wijk en buurt
Stedenbouwkundige waarden
–– District
Op het niveau van het district speelt het object geen rol
–– wijk
Er is slechts een geringe relatie met de elementen die als typerend voor het wijkniveau zijn
aangemerkt.
–– buurt
Het object is op buurtniveau van betekenis door het spel met de terug liggende rooilijnen tegenover de garages.
Integriteit
De kopgevels aan de Lodewijk van Deysselstraat zijn gestuct.
Waardering van het object
Architectonische waarde
Het object is redelijk gaaf en vertegenwoordigt daardoor een hoge architectonische waarde.
Representativiteit / zeldzaamheidswaarde
Het object is representatief; het bijzondere is de wisselbeuk. Zeldzaam is het object niet.
Integriteit
Het object is - behalve de gepleisterde kopgevels aan de zuidzijde - nog in oorspronkelijke staat.
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Schaalniveau de buurt: buurt H

62. Luchtfoto in oostelijke richting met De Savornin Lohmanstraat. Vóór een gedeelte van Geuzenveld, achter de
Confuciusbuurt

Ruimtelijke opzet
Buurt H ligt tussen de Burgemeester Röellstraat, de Slotermeerlaan, de Platostraat, de Wessel
Gansfortstraat en de Thomas à Kempisstraat.
Het Confuciusplein (afb. 63) vormt het centrum
van de wijk en ligt op de plek waar de Burgemeester van Leeuwenlaan, de Socratesstraat
en De Savorin Lohmanstraat samenkomen. De
wanden van deze wegen worden begeleid door
een hogere woonbebouwing met winkels en de
wanden van het plein worden deels gevormd
door winkelbebouwing.
Openbare gebouwen of gebouwen met bijzonder bestemming: onder andere een H-school
(Dienst Publieke Werken, 1955) en een bejaar63. Confuciusplein
dentehuis (ontwerp Van Tijen, 1959) bevinden
zich in de groene randen van de buurt. De woningen zijn ondergebracht in wisselende verkavelingsvormen van zowel strokenbouw als rondom hoven. Aan de zuidkant van de buurt liggen en65

sembles in laagbouw, aan de noordkant, langs de Burgemeester Röellstraat ligt midden hoogbouw,
waarvan de stroken haaks op de weg liggen.
Waardering
Stedenbouwkundige waarden
Bij de verkaveling van de woonbebouwing in stroken en rondom hoven, bevorderen het groen van
de plantsoenen en van de gemeenschappelijke tuinen in belangrijke mate het tuinstadkarakter.
Integriteit
Rondom het Confuciusplein heeft in het kader van de stedelijke vernieuwing betrekkelijk grootschalige sloop-nieuwbouw plaatsgevonden, die geen nieuwe waarden heeft toegevoegd.
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Objecten in buurt H
Object: J.P. Kloos, portieketagewoningen,
rijwoningen en winkels
Objectnummer waarderingskaart AUP gebieden: 289 en 112.
Adresgegevens: Burgemeester van Leeuwenlaan
1-31, Paulus van Hemertstraat 2-32,
Architect: J.P. Kloos
Opdrachtgever: Woningstichting Patrimonium
Bouwvergunning: 1953
Bouwjaar: 1956
Aantal woningen: 96 woningen, 14 winkels, 4
bedrijfsruimten en 16 autoboxen
Opmerking: het project bestaat uit een blok
met 70 portieketagewoningen en winkels in de
plint (object 289) en een blok met 26 rijwoningen en losstaand daarvan 4 bedrijfsruimten en
16 autoboxen (object 112).

64. Situatie

Beschrijving van het object
Het ensemble van Kloos ligt aan het Confuciusplein, een buurtplein dat centraal in de buurt ligt.
De Socratesstraat, eveneens een buurtweg is een weg die hier recht op staat. De eengezinswoningen grenzen met de achterzijde aan de Bierens de Haanstraat.
Het ensemble bestaat uit twee delen: een langgerekt bouwblok met winkels en portieketagewoningen aan de Burgemeester van Leeuwenlaan en het Confuciusplein, en haaks hierop twee bouwblokken in elkaars verlengde met rijtjeshuizen aan de Savornin Lohmanlaan. Aan de oostkant van
beide blokken bevinden zich twee winkels, achter de twee blokken zijn vier bedrijfjes gebouwd
en aan weerszijden daarvan telkens acht garages. De winkels en bedrijven hebben slechts een
bouwlaag.
Het blok met de portieketagewoningen is in de tweede generatie van het RBM-I bouwsysteem
uitgevoerd. Dit systeem had geprefabriceerde wandstijlen die op een bepaalde afstand van elkaar
werden geplaatst. De ruimte tussen de stijlen werd met beton opgevuld. Hierdoor werd een stevig
casco verkregen, wat aan de buitenkant zichtbaar is. De buitengevel bestaat uit een bakstenen
spouwmuur.
Hoewel het bouwsysteem vooral als doel had om snel te kunnen bouwen, had het voor Kloos
bovendien als voordeel dat de constructie zichtbaar was en beantwoordde aan de eisen van het
functionalisme. De gevel van het portieketageblok heeft een heldere opbouw met een ritme van
open en gesloten delen.
Het ene blok, gelegen aan de Burgemeester van Leeuwenlaan, bevat tien winkels, zes benedenwoningen die ter zijner tijd als winkel ingericht kunnen worden, tien kleine (in principe tijdelijke)
woningen in de zolderverdieping en 54 bovenwoningen en het andere blok bevat 26 eengezinshuizen en vier winkels.
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De etagewoningen bevatten elk een woonkamer, een keuken en een was-doucheruimte. 54
etagewoningen hebben drie slaapkamers en bieden huisvesting aan zes personen – dit zijn de
woningen van het normale type. De tijdelijke woningen op de zolderverdieping hebben behalve een woonkamer, keuken en een was-doucheruimte, één slaapkamer. Deze woningen bieden
huisvesting aan twee personen. Wanneer de woningen in de zolderverdieping komen te vervallen,
kunnen de daarin gelegen vertrekken gebruikt worden als slaapkamers (resp. 1 en 2 slaapkamers),
behorende bij de er onder gelegen woningen van de derde en de vierde woonlaag. De droog- en
bergruimten bevinden zich in de zolderverdieping. Op de begane grond, tussen de poort en de
winkels in de noordkop, bevinden zich zes winkels die oorspronkelijk als (tijdelijke) woningen waren ingericht. De winkels grenzen met de verkoopruimte aan de oostzijde, de zijde van het plein.
Aan die zijde zijn uitsluitend de toegangen tot de winkels en de etalages van de winkel. Bij het
blok met de portieketagewoningen bevinden de portieken zich aan de achterzijde (de westzijde),
aan de Paulus van Hemertstraat en worden geflankeerd door de bergingen. De bovenwoningen
hebben aan de achterzijde inpandige balkons. Elk balkon wordt door een kolenkast in twee delen
gesplitst; deze delen kunnen respectievelijk als woon- en als werkbalkon worden gebruikt.
De blokken met eengezinswoningen, gelegen aan de Savornin Lohmanlaan, bevatten gelijkvloers
een woonkamer, een keuken, een hal en een bergruimte voor fietsen. Op de verdieping bevinden
zich drie slaapkamers, een was-doucheruimte en een droogruimte. Langs de achtergevel is een terras ontworpen met een kast en een kolenkist. Deze huizen bieden huisvesting aan zes personen.
Het woningtype is vrij smal, waarbij de beide twee-beds kinderkamers op het zuiden liggen. De
ouder slaapkamer ligt weliswaar op het noorden, maar het schuine dak daarboven maakt bezonning mogelijk. Naast de ouderslaapkamer bevindt zich een douche-, was en droogruimte, de eveneens door het daarboven doorlopende schuine dak dagverlichting, bezonning en ventilatie krijgt.
De eengezinswoningen hebben eigen vóór en achtertuinen; de daarbij aansluitende winkels en bedrijfsruimten betegelde paden. Achter de winkel en de etagewoningen zijn door de woningstichting tuinstroken aangelegd. Deze waren naar ontwerp van Mien Ruys. In het blok met de eengezinswoningen werd door “Goed wonen” een woning ingericht (ontwerp J. Niegeman).
De eengezinswoningen hebben aan de noordkant een schuine kap, waardoor zonlicht vanaf het
zuiden binnen kan komen. Daardoor worden de kamers op het noorden van voldoende daglicht
voorzien.
Het blok met portieketagewoningen heeft een plat dak, met een dunne, iets uitstekende daklijst.
De oorspronkelijke kleur van de gevelsteen is geel-grijs met geringe lichtbruine nuancering.
Aan de achterzijde van het portieketageblok staan de bergingen aan weerszijden van de ingang.
De ingang valt enigszins weg. Het lange blok heeft aan de achterzijde inpandige balkons.
De betonnen vloeren die zich aftekenen in de gevels versterken het horizontale karakter. Doordat
er in de plint winkels met etalages zitten, is het lange blok aan het Confuciusplein open en geeft
het een levendige indruk.
De borstwering bestaan uit bakstenen spouwmuren, die kenmerkend zijn voor het RBM-I
bouwsysteem. De borstweringen zijn bij de ramen van de woonkamer lager.
De kleur van de kozijnen was oorspronkelijk wit. De naar binnen of naar buiten draaiende ramen
chromaatgeel en de naar binnen kleppende raampjes zwart. De buitendeuren waren kobaltblauw.
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Waardering object in relatie tot de elementen op de schaalniveaus district, wijk en buurt
Stedenbouwkundige waarden
–– district
Het object heeft geen waarde voor het district
–– wijk
De prominente ligging aan de Burgemeester Van Leeuwenlaan maakt dat het object op wijkniveau een hoge waarde heeft.
–– buurt
De samenhang met het Confuciusplein en met de Socratesstraat (de weg die recht op het blok
staat) maakt het object heel belangrijk.
Integriteit
Confuciusplein is opnieuw ingericht, wat de oorspronkelijke samenhang van het plein met de
gebouwen eromheen en het blok van Kloos enigszins teniet heeft gedaan.
Waardering van het object
Architectonische waarde
Bij de eengezinswoningen is een duidelijke samenhang verkregen tussen de woningen en de buitenruimte.
Representativiteit / zeldzaamheidswaarde
Het object is uitzonderlijk; vergelijkbare typen komen binnen de Westelijke Tuinsteden nauwelijks
voor.
Integriteit
De kopgevels van het blok met portieketagewoningen zijn van beplating voorzien. De oorspronkelijk houten kozijnen zijn vervangen voor kunststofkozijnen, waarbij ze tevens een heel andere
indeling kregen. Bovendien kwamen de kozijnen nu vlak in de gevel te liggen, wat ten koste ging
van de subtiele neggen. (afb. 65 t/m 76)
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Schaalniveau de buurt: buurt J

77. Luchtfoto van Slotermeer en de Sloterplas, gezien naar het noorden. Vooraan links de jachthaven met daarlangs de Noordzijde met de hoogbouw van Zanstra aan de Burgemeester Hogguerstraat.

Ruimtelijke opzet
Buurt J ligt aan de noordzijde van de Sloterplas en omvat het gebied, begrensd door de Burgemeester Röellstraat, de Ringspoorbaan, de Jan Evertsenstraat, de Noordzijde en de Slotermeerlaan.
Aan de noordzijde van de Sloterplas zijn drie hoge woongebouwen (ontwerp P. Zanstra, 1965)
van veertien verdiepingen noord-zuid georiënteerd en ten opzichte van elkaar verschoven. Door
deze bouwwijze is niet alleen een vrij uitzicht op de omgeving voor de bewoners verkregen, maar
wordt ook de visuele binding van de meer noordelijk gelegen woonwijken met de Sloterplas niet
verbroken.
Infrastructuur
De Burgemeester Röellstraat, een van de hoofdverkeerswegen in de Westelijke Tuinsteden, is een
belangrijke uitvalsweg. De buurtwegen zijn ontworpen als een ringweg rondom de buurt. Deze
hebben, mede omdat zij fungeren als verbindingswegen met het recreatiegebied, waarvan de
Sloterplas het middelpunt vormt, een ruim profiel gekregen. De woongebouwen en bijzondere
gebouwen liggen niet onmiddellijk aan de buurtwegen, maar aan de woonstraten, die bestemd
zijn voor bestemmingsverkeer.
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Waardering
Stedenbouwkundige waarden
Het gebied aan de Noordzijde met de drie schuingeplaatste galerijflats aan de Hogguerstraat is
beeldbepalend voor deze buurt. Vanaf de Sloterplas vormen de galerijflats het decor van de noordelijke oever. De Noordzijde met het brede profiel vormt een barrière in de parkachtige omgeving.
Integriteit
De integriteit van het geheel is onaangetast gebleven.
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Objecten in buurt J
Object: P. Zanstra, galerijflats, Slotermeer
Objectnummer waarderingskaart AUP gebieden: 281
Adresgegevens: Burgemeester Hogguerstraat
1-1189
Architect: P. Zanstra
Opdrachtgever:
Bouwvergunning:
Bouwjaar: 1965
Aantal woningen: 429
Opmerking: in de plint bevinden zich bedrijven

78. Situatie

Beschrijving van het object
De drie identieke galerijflats van Piet Zanstra vormen de noordoostelijke beëindiging van de Sloterplas. Ze lopen in noord-zuid richting, maar bieden de bewoners uitzicht op het water doordat
de plas naar het zuidwesten is gericht. Met hun royale hoogte vormen de flats een opvallend
element in het district; ze markeren bovendien de zuidoostelijke hoek van Slotermeer en liggen
aan de wijkwaterstructuur. Het buurtgroen sluit aan bij de groene omranding van de plas. De flats
(bouwblokken) vormen een ensemble dat typerend is voor het gebruik van hoogbouw, waarover
in de tijd van het ontstaan van deze flats uitvoerig werd gedebatteerd – ze zouden niet voor alle
categorieën bewoners geschikt zijn maar wel aansluiten bij de woonwensen van moderne stedelingen die het sociale ideaal dat ze zouden vertegenwoordigen onderschreven – hoogbouw heeft,
vooral door de ingangspartijen die toegang geven tot de liften, meer gedeelde ruimte, die geacht
werd sociale interactie te bevorderen. Flats op deze schaal werden soms opgevat als kleine, verticale woonbuurten; ze vormden stedenbouwkundige accenten in de zee aan woningen in laag- en
middelhoogbouw.
De flats zijn van het voor Nederland kenmerkende galerijtype: het aantal verticale stijgpunten is
minimaal, woningen worden door een buitengalerij – feitelijk een opgetild voetpad – ontsloten.
Aan de kant van de galerijen koos Zanstra voor een niet alledaagse oplossing: de liftpartij bevindt
zich niet, zoals meestal, in het midden maar dichtbij een van de uiteinden; aan de tegenoverliggende kopse kant is een open trappenhuis gemaakt, dat een opvallend wit, zigzaggend element
vormt. De schijf met liften steekt uit boven het dak. Deze verticale elementen contrasteren met
de voor dit type gebouw karakteristieke, horizontale belijning – hoewel de flats niet minder dan
vijftien lagen tellen overheerst vooral aan de kant van de balkons het horizontaal aspect. Een
ander opvallend kenmerk is de keuze om de flats visueel op te tillen – de onderste laag lijkt op
poten te staan, maar bevatten garages en bergingen; door de ‘poten’ wit te maken en de vlakken
ertussen donker te kleuren lijken de flats te zweven. De tweede laag werd bestemd voor winkels –
maar anders dan in de fameuze unité d’habitation van Le Corbusier was hun belangrijkste functie
klaarblijkelijk niet hoofdzakelijk om sociale contacten tussen de flatbewoners te versterken. De
winkelverdieping bestaat grotendeels uit glas – het lijkt alsof de balkons en galerijen van die de
dertien woonlagen erboven hebben hier zijn dichtgezet.
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De flats bevatten op elke woonlaag tien ruimte appartementen en drie kleinere aan de kant van
het open trappenhuis. De grote appartementen worden ontsloten vanuit een hal in het midden,
die via een kleine gang bereikbaar is vanaf de galerij. Ze bevatten een tweepersoonsslaapkamer,
een driepersoonsslaapkamer, een keuken en een bad aan de ene kant van de hal, en een ruime
slaapkamer en de woonkamer aan de andere kant. De kleine appartementen hebben slechts een
woonkamer en een tweepersoonsslaapkamer. Bij een van de varianten die Zanstra tekende worden
de ruimtes in de woningen met een inpandige gang ontsloten.
Waardering object in relatie tot de elementen op de schaalniveaus district, wijk en buurt
Stedenbouwkundige waarden
–– district
De drie flats vormen visuele dominanten in het district, en ontlenen hun grote waarde op dit
niveau vooral aan de ligging aan de Sloterplas. Hun waarde is bijzonder hoog.
–– wijk
De flats verankeren de wijk in het district. Hun waarde op het niveau van de wijk is bijzonder
hoog.
–– buurt
De langgerekte buurt J, die betrekkelijk klein en langgerekt is, wordt door de drie flats aan de
oostzijde afgesloten. De waarde is bijzonder hoog.
Integriteit
Ondanks latere aanpassingen is het sculpturale karakter van de gebouwen grotendeels bewaard
gebleven – daarmee is hun werking op de hogere schaalniveaus niet wezenlijk aangetast.
Waardering van het object
Architectonische waarde
De flats zijn dankzij hun krachtige, zorgvuldig uitgebalanceerde volumes, de indeling van de gevels en de woningplattegronden van grote waarde.
Representativiteit / zeldzaamheidswaarde
Zanstra ontwierp gebouwen die representatief zijn voor de ruimtelijke mogelijkheden van hoogbouw als accenten in woonwijken in een open verkaveling; hoewel flats van dit type heel gebruikelijk zijn vormt dit ensemble een uniek geheel op een uitzonderlijk aantrekkelijke plek in de
Westelijke Tuinsteden.
Integriteit
Latere aanpassingen hebben de architectuur op het niveau van de elementen, de kleuren en details
aangetast maar hun visuele kwaliteiten op de hogere niveaus niet wezenlijk aangetast.
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III SLOTERVAART
Schaalniveau de wijk
Opbouw van de wijk
De wijk bestaat uit drie buurten (A, B en C), die van elkaar worden gescheiden en ontsloten door
wijkwegen die van oost naar west lopen. (afb. 1, 2) Er is tevens een wijkweg die van noord naar
zuid loopt en de wijk in het midden doorsnijdt. Centraal in de wijk ligt een wijkplein.
Lage en hogere bouw werd in Slotervaart niet gemengd, maar in grotere ensembles bijeengevoegd.1 Het grootste deel van de woonbebouwing bestaat uit middelhoge etagebouw, vooral
langs de stadslanen en de wijkwegen. Laagbouw ligt daarachter. Hoogbouw bevindt zich aan de
Cornelis Lelylaan.
Infrastructuur
Wijkwegen in Slotervaart zijn de Robert
Fruinlaan, Comeniusstraat, Pieter Calandlaan,
Plesmanlaan, de Aletta Jacobslaan en de Johan
Huizingalaan. De Huizingalaan is een wijkweg
ingericht als stadsstraat, die van noord naar
zuid de wijk doorsnijdt en de verschillende
buurten onderling verbindt. (afb. 3)
Aan de noordelijke rand van Slotervaart loopt
de Robert Fruinlaan (verlengde Postjesweg) die
buurt A ontsluit en aan de zuidelijke rand van
de wijk loopt de Alettta Jacobslaan (verlengde
Vlaardingenlaan) die onder andere buurt C
ontsluit. (afb. 4)
Op 150 à 200 meter afstand van de stadslanen
liggen aan weerszijden parallelwegen die de
wijken en buurten verder ontsluiten. (afb. 5)
In Slotervaart zijn dit, aan weerszijden van
de Cornelis Lelylaan, op een afstand van 150
respectievelijk 200 meter, de Comeniusstraat
1. Schema Slotervaart waarop de verschillende buuraan de noordzijde (in buurt A) en de Pieter
ten en wijkwegen schematisch zijn weergegeven
Calandlaan aan de zuidzijde (in buurt B). Vanaf
de verhoogde Cornelis Lelylaan komt het autoverkeer via de wijkontsluitingswegen op maaiveldniveau in de wijk. Deze wegen vormen tevens de doorgaande verbindingen voor fietsverkeer en
openbaar vervoer. Behalve woningen, liggen aan deze parallelstraten verspreid bedrijven, winkels,
scholen en verzorgingscentra.

1.

‘Tuinstad “Slotervaart”’, Werk in Uitvoering 5 (1954) 1, 159.
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2. Luchtfoto Slotervaart

3. Huizingalaan
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De vijfde oost-west verbinding op wijkniveau
is de Plesmanlaan (de verlengde Heemstedestraat). (afb. 6) Deze wijkweg ligt tussen de
buurten B en C.
Het profiel van de wijkwegen bestaat uit een
weg met twee rijbanen met aan weerszijden
een trottoir. De wegen zijn aan weerszijden
voorzien van een enkele of dubbele bomenrij.
Soms loopt langs de wijkweg een groenstrook
met gracht of vaart, zoals in het geval van de
Plesmanlaan en de Aletta Jacobslaan.
Net als in de andere wijken van Nieuw-West

4. Robert Fruinlaan

5. Parallelsysteem rond de Lelylaan

ligt er centraal in de wijk een plein met belangrijke voorzieningen, het Sierplein. Dit plein heeft
de functie van wijkcentrum. Het ligt naast de kruising van wegen, zodat het meer gebruiksmogelijkheden heeft. Behalve aan dit plein liggen er winkels en voorzieningen in de straten die erop uitkomen, zoals de Pieter Calandlaan en de Johan
Huizingalaan.
Groen en water
De Westelijke Tuinsteden zijn geleed door een
systeem van grachten en singels die zijn ingebed in parkstroken die de verschillende wijken
afbakenen. In Slotervaart zijn deze groene
buffers de parkstrook langs de westzijde van
6. Plesmanlaan
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de wijk met de Christoffel Plantijngracht en de parkstrook met singel langs de ringspoorbaan aan
de oostzijde van de wijk.
Waardering
Stedenbouwkundige waarden
Karakteristieke ontwerpelementen op het wijkniveau zijn het netwerk van wijkwegen en de
groene elementen waarin deze zijn geïntegreerd. Deze onderdelen maken deel uit van het grootschaliger parksysteem, dat is aangemerkt als een van de meest kenmerkende elementen van de
ruimtelijke structuur.
De wijkwegen maken deel uit van de typerende lange lijnen van de Westelijke Tuinsteden.
Kanalen ingebed in het groen scheiden de deelplannen; voortgezet in de nabijgelegen buurten en
vormen eveneens lange lijnen die karakteristiek zijn voor de Westelijke Tuinsteden.
Doordat de ensembles die aan de wijkwegen grenzen een afwisselende verkavelingswijze hebben,
met dan weer gebouwen haaks op de weg en dan weer parallel daaraan, hebben deze wegen een
afwisselend karakter. Vooral bij de stukken waar de bebouwing haaks op de weg staat bepalen de
groene hoven het straatbeeld.
Integriteit
De karakteristieke lange lijnen die de wijk structureren zijn nog bijzonder gaaf.

Schaalniveau de buurt: buurt A
Opbouw van de buurt
De buurt wordt begrensd door de Robert Fruinlaan (het verlengde van de Postjesweg) aan de
noordzijde, de ringspoorbaan aan de oostzijde, de Cornelis Lelylaan aan de zuidzijde en de Sloterplas met het Sloterpark en het Christoffel Plantijnpad aan de westzijde. Deze kant is afgeschuind

7.

Buurt A

en volgt de schuine ligging van de Sloterplas. (afb. 7)
In het midden en aan de kant van het Sloterpark bestaat de buurt overwegend uit laagbouw; aan
de noord-, oost- en westzijde bevindt zich overwegend hogere bebouwing. Hoog- en laagbouw
zijn in grotere complexen elk afzonderlijk bijeengevoegd.
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8. Hemsterhuisstraat

Infrastructuur
De buurt wordt van noord- naar zuid doorsneden door de Johan Huizingalaan. De Hemsterhuisstraat en de Jacob Geelstraat zijn buurtwegen die samen met de Comeniusstraat (een wijkweg)
een ringweg door de buurt vormen. Aan de buitenzijde van deze weg liggen aan de noord-, oosten zuidzijde ensembles in een hogere bebouwing en aan de westzijde (de kant van de Sloterplas)
lage bebouwing. Aan de binnenzijde van deze ringweg liggen overwegend openbare gebouwen
(verschillende scholen, een woonzorgcentrum) en bedrijven.
De buurtwegen hebben een wat smaller profiel dan de wijkwegen. Ze zijn voorzien van bomen die
in clusters bij elkaar staan. Ensembles met bebouwing haaks op de weg worden afgewisseld met
bebouwing parallel daaraan, al dan niet met voortuintjes, zoals in de Hemsterhuisstraat. (afb. 8)
Groen
Het groen wordt vanaf de oostflank van de Sloterplas, via het Christoffel Plantijnpad de buurt
ingetrokken. Groenstroken scheiden de buurten van elkaar, zoals de groenstrook langs de Sloterhof
tussen de Comeniusstraat en de Cornelis Lelylaan.
Water
Aan de zuidzijde wordt de buurt begrensd door de singel tussen de Cornelis Lelylaan en de Comeniusstraat.
Waardering
Stedenbouwkundige waarden
Net als voor de wijkwegen geldt ook voor de buurtwegen, zoals de Hemsterhuisstraat, een afwisseling van gebouwen parallel aan de weg en gebouwen haaks daarop. Het open karakter met het
ruime groen langs deze buurtwegen is beeldbepalend.
Integriteit
De buurt is in essentie nog authentiek.
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Objecten in buurt A
Object: Jac. Bot, portieketagewoningen
Object: portieketagewoningen, garages en
winkels, Slotervaart, buurt A
Objectnummer waarderingskaart AUP gebieden: 334
Adresgegevens: Christiaan Snouck Hurgronjehof / Jacob Geelstraat / e.o.
Architect: Jac. Bot
Opdrachtgever: woningbouwvereniging De
Dageraad
Bouwvergunning: 1954
Bouwjaar: 1958
Aantal woningen: 312 woningen
Opmerking: behalve 288 portieketagewoningen maken 14 garages, een werkplaats met
kantoortje, een fietsen- en invalidenwagenberging en 3 winkels en 24 bejaardenwoningen
deel uit van het ensemble
Beschrijving van het object
Met de Cornelis Lelylaan, een van de stadslanen in Nieuw-West en de belangrijkste weg
op dit schaalniveau in Slotervaart, heeft het ensemble van Jac. Bot nauwelijks een relatie. Het
ensemble is vooral zichtbaar vanaf de ringspoorbaan. Met de Sloterplas en het Sloterpark heeft het
ensemble geen directe relatie. Aan de zuidkant ligt het ensemble aan de Comeniusstraat, een van
de parallelwegen van de Cornelis Lelylaan, die de wijk ontsluiten. Aan de zijde van de ringspoorbaan grenst het ensemble aan een brede groenstrook met een singel.
Het ensemble ligt aan de oostkant van de buurt, waarvan het tevens de begrenzing vormt. Aan de
noordzijde wordt het ensemble begrensd door de belangrijkste buurtweg: de Hemsterhuisstraat.
Deze weg loopt als een ringweg door de buurt en ontsluit de verschillende ensembles. Aan de
westzijde ligt het ensemble aan de Jacob Geelstraat. Aan de overkant van de Jacob Geelstraat zijn
openbare gebouwen gesitueerd, die een overgangszone vormen tussen het hogere ensemble van
Bot en de lagere bebouwing in het midden van de buurt en de westzijde, langs de Sloterplas. Er is
geen relatie met water op dit schaalniveau.
Het ensemble ligt tussen de Hemsterhuisstraat, de ringspoorbaan, de Comeniusstraat en de Jacob
Geelstraat en bestaat uit drie stempels die niet helemaal identiek zijn. De drie stempels hebben
een rechthoekige grondvorm en bestaan uit blokken die als vrijstaande elementen in het groen
staan. Elk stempel bestaat uit een blok van vier woonlagen boven een onderhuis aan de noord- en
aan de westzijde en een blok met bejaardenwoningen van twee woonlagen aan de zuidzijde, die
samen een hof begrenzen. De twee noordelijk gelegen stempels hebben bovendien een blok aan de
9. Situatie
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oostzijde (de kant van de ringspoorweg), terwijl de meest zuidelijk gelegen stempel aan die zijde
open is met langs de ringspoorbaan een lager gebouw waarin zich nu het leger des heils bevindt.
De winkels bevinden zich aan de westzijde van het complex, aan de Jacob Geelstraat.
De meest noordelijke hof wordt vanaf de Jacob Geelstraat ontsloten door de Christiaan Snouckstraat en de middelste hof door de Hermanus van de Tuukhof. Deze woonstraten gaan aan de oostzijde van de hoven over in een pad die in verbinding staan met een pad in de groenstrook langs de
ringspoorbaan.
Binnen het ensemble liggen groene hoven, die onderling met elkaar in verbinding staan door de
open bebouwing en aan de oostzijde overgaan in de groenstrook langs de ringspoorbaan. Aan de
andere zijde is er minder verbinding met het groen en heeft het ensemble een meer stenig karakter. Langs de Jacob Geelstraat staat een enkele bomenrij aan de zijde van het ensemble van Bot.
Het ensemble bestaat uit bouwblokken opgetrokken in een traditionele bouwmethode met
rood-oranje bakstenen gevels. Ze zijn voorzien van steile daken. De portiekflats hebben inpandige,
iets naar buiten stekende balkons boven de garages op de begane grond; de muurvlakken erboven
zijn opgetrokken tot boven de sterk geprofileerde dakgoten en zijn niet afgedekt met een lijst;
daardoor ontstaat een heldere geleding, die wordt ondersteund door de forse schoorstenen en
portieken met bergingen daartussen. De woningen in het onderhuis hebben een tuintje met een
diepte van vier meter aan de kant van de binnenhoven.
De rijtjeswoningen hebben vierkante ramen die door de oorspronkelijke kozijnen in vier eveneens
vierkante vlakken werden verdeeld. De ingangen bevinden zich in uitbouwsels. De blokken van
twee lagen (oorspronkelijk bestemd voor ouderen) hebben op de verdieping een vrij groot balkon
en op de begane grond een tuintje met een diepte van vijf meter. Elke etagewoning heeft een
woonkamer, een keuken, een was- en droogruimte met een doucheruimte, een woon- en werkbalkon (oorspronkelijk met kolenberging), een bergruimte in het onderhuis en een bergruimte op de
zolderverdieping.
217 woningen hebben twee slaapkamers (oorspronkelijk bestemd voor vier personen); dit zijn de
woningen op de tweede, derde en vierde woonlaag. De woningen op de eerste woonlaag hebben,
binnendoor bereikbaar, twee extra slaapkamers in het onderhuis. Daarvan waren 13 woningen
oorspronkelijk bestemd voor zes personen, acht woningen bestemd voor zeven personen en 50
voor negen personen.
De woningen die oorspronkelijk bestemd waren voor ouderen, bevatten een woonkamer, een keuken, een slaapkamer, een douche en een bergruimte.
De blokken die oost-west zijn georiënteerd (evenwijdig aan de ringspoorbaan en aan de Jacob
Geelstraat) hebben de woonkamer en keuken met een werkbalkon op het westen en een slaapkamer met woonbalkon op het oosten.
De portieketageblokken die noord-zuid zijn georiënteerd hebben een woonkamer met woonbalkon
op het zuiden en de slaapkamers en keuken met werkbalkon op het noorden. De woningen voor
ouderen zijn eveneens noord-zuid georiënteerd en hebben de woon- en slaapkamer op het zuiden
en de keuken op het noorden. Tuinen en balkons bevinden zich aan de zuidzijde.
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Waardering object in relatie tot de elementen op de schaalniveaus district, wijk en buurt
Stedenbouwkundige waarden
–– district
Op dit schaalniveau ontleent het ensemble zijn betekenis vooral aan de relatie met de ringspoorbaan.
–– wijk en buurt
De brede groenstrook met de singel langs de ringspoorbaan, waaraan het ensemble grenst is
beeldbepalend en versterkt het tuinstadkarakter van het ensemble aan die zijde.
Integriteit
De visuele verbinding tussen de ringspoorbaan en het ensemble is bijzonder gaaf.
Transformaties vonden vooral plaats in de zone met het de openbare gebouwen aan de overzijde
van de Jacob Geelstraat. Dit heeft vooral invloed gehad op de doorkoppeling van het groensysteem
aan die zijde.
Waardering van het object
Ensemble waarde
De bouwblokken omsluiten grote groene hoven wat het ensemble bijzonder maakt.
Architectonische waarde
Het object is illustratief voor de manier waarop een architect die in zijn eerdere werk geen rekening hoefde te houden met verregaande standaardisatie en de noodzaak rekening te houden met
een uitgebreid raamwerk van regels en bepalingen erin slaagde deze nieuwe realiteiten met zijn
in de oudere praktijk verworven voorkeuren in overeenstemming te brengen. Het illustreert ook
hoe divers de architectuur van de Westelijke Tuinsteden is. De betekenis van het object binnen het
oeuvre van de architect: Bot behoorde tot de oudere generatie architecten. Voor de oorlog ontwierp hij in de traditie van de Amsterdamse School. Zijn naoorlogse werk wordt gekenmerkt door
een meer traditionele architectuur en bouwmethode.
Representativiteit / representativiteit
Het ensemble is qua verkaveling zeer representatief voor de Westelijke Tuinsteden.
Het onderhavige ensemble is karakteristiek/representatief voor het werk van Bot.
Integriteit
Het ensemble is nog geheel intact.
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Object: J.F. Berghoef, Sloterhof
Object: Fake Berghoef, De Sloterhof
Objectnummer waarderingskaart AUP gebieden: 257
Adresgegevens: Hemsterhuisstraat 145; Comeniusstraat 1 t/m 835
Architect: Fake Berghoef
Opdrachtgever: Nederlandse Maatschappij voor Volkshuisvesting Amsterdam
Bouwvergunning: 1955
Bouwjaar: 1958
Aantal woningen: dertien portiekflatgebouwen van vier woonlagen (297 eengezinswoningen, 10
appartementen voor alleenstaanden en 12 woningen boven winkels), maisonnetteflatgebouwen
van zeven woonlagen (48 gezinswoningen en 16 appartementen voor ouderen) een torenflat van
twaalf woonlagen (48 appartementen), vier atelierwoningen
Opmerking: Verder maken een restaurant, winkels, twee (voormalige) tankstations en garageboxen
deel uit van het ensemble

20. Situatie

Beschrijving van het object
Het hier geanalyseerde ensemble is op het schaalniveau van het district voornamelijk gerelateerd
aan de Cornelis Lelylaan. Vanaf deze stadslaan, die de tuinsteden verbinden met de bestaande stad
door middel van een verhoogd circuit, manifesteert het ensemble van Berghoef zich heel opvallend
met een afwisseling van middelhoge en hogere bouwblokken.
De stadslanen geven een dynamisch beeld op de wijken, buurten en ensembles die er aan liggen.
Al in de jaren dertig van de twintigste eeuw, toen het autobezit langzaam zijn intrede deed en de
auto onderdeel werd van het stadsbeeld, werden theorieën ontwikkeld over de esthetische werking van gebouwen gezien vanuit snel bewegende auto’s. Dit leidde tot een cineastische perceptie
van de stad.
De plaatsing van hoogbouw, afgewisseld met middelhoogbouw langs de Cornelis Lelylaan komt
overeen met enkele van de uitgangspunten daarvan: relatief grote op afstand van elkaar geplaatste volumes creëren afwisselende beelden.
Het Sloterpark en de Sloterplas begrenzen de wijk aan de westkant. Vooral de bouwblokken aan de
westzijde van het ensemble hebben ruim uitzicht over de Sloterplas en het Sloterpark.
De bomen langs de Cornelis Lelylaan vormen een verbinding met het groen van het park.
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Belangrijke wegen op wijkniveau zijn de Johan Huizingalaan, die haaks op de Cornelis Lelylaan
staat en deze kruist en de parallelwegen die zich op een afstand van 150 à 200 meter vanaf de Lelylaan bevinden en de wijk ontsluiten: de Comeniusstraat aan de noordzijde en de Calandlaan aan
de zuidzijde. De Comeniuslaan begrenst en ontsluit het ensemble aan de zuidzijde. De Huizinga
doorsnijdt het ensemble in het midden. Via deze weg wordt de wijk verder ontsloten.
Net als in de andere wijken zijn belangrijke voorzieningen gegroepeerd rondom een centraal gelegen plein, het Sierplein. Het dient als wijkcentrum en bevindt zich naast de kruising van hoofdwegen.
Met het wijkcentrum heeft het ensemble geen visuele relatie.
Er is een belangrijke relatie met de bebouwing aan de overzijde van de Cornelis Lelylaan: het
ensemble van Auke Komter aan de westzijde van de Johan Huizingalaan en het ensemble aan de
oostzijde daarvan. Samen vormen de ensembles aan weerszijden van de Cornelis Lelylaan één
ruimtelijk geheel.
Het ensemble bevindt zich tussen de Cornelis Lelylaan, de Comeniusstraat, het Sloterpark en de
spoorlijn. Het is een grote kamvormige structuur evenwijdig aan de Cornelis Lelylaan. De Johan
Huizingalaan doorkruist het ensemble in het midden. Het ensemble bestaat uit afwisselend hogere en lagere bouwblokken: dertien portieketageflats van vier verdiepingen, drie hogere gebouwen
van zeven verdiepingen en een torenflat van twaalf verdiepingen aan de oostkant. De gebouwen
met zeven verdiepingen zijn langer en zijn over het kanaal geprojecteerd. Verder maken vier
atelierwoningen, een restaurant, winkels, twee benzinestations en garageboxen deel uit van het
complex.
Straten die aftakken vanaf de Comeniusstraat in de vorm van cul-de-sacs, zorgen voor de verdere
ontsluiting van de bouwblokken. Sommige worden voortgezet als voetpad en verbonden met een
pad parallel aan de Cornelis Lelylaan dat de zuidelijke grens van de buurt markeert (nog steeds
Comeniusstraat genoemd). Parkeren voor auto’s is geïntegreerd in het stratenpatroon. De hiërarchie van de infrastructuur wordt ondersteund door verschillende straatprofielen. De materialen
die voor de straten zijn gebruikt, zijn zorgvuldig gekozen.
Tussen de bouwblokken die deel uit maken van het ensemble en langs de Cornelis Lelylaan, tussen
het kanaal en het ensemble, bevindt zich openbaar groen.
De bouwblokken staan haaks op de Cornelis Lelylaan en zijn georiënteerd in noord-zuid richting.
Portieken geven toegang tot de appartementen van de flats van vier verdiepingen.
De flats van zeven verdiepingen hebben een centrale entree met liften en trappenhuizen die toegang geven tot galerijen. De woontoren heeft eveneens een centrale entree met een trappenhuis
en een lift.
De winkels, studio’s en garages zijn oost-west georiënteerd en bevinden zich aan de noordzijde
van de bouwblokken waar ze gedeeltelijk de ruimtes tussen de blokken afsluiten. Deze gebouwen
zijn toegankelijk vanuit de Comeniusstraat.
De gebouwen zijn opgetrokken in het zogenaamde Nemavo-Airey bouwsysteem. Dit is een variant
van een systeem dat is ontwikkeld in Engeland en is vernoemd naar de maker, Sir Edwin Airey.
H. van Saane, een bouwconstructeur, en J.A. Ringers, voormalig hoofd van het Regeringscommissariaat voor de Wederopbouw en na de oorlog Minister van Wederopbouw, wilden het systeem
geschikt maken voor de Nederlandse bouwmarkt. Zij richtten de Nederlandse Maatschappij voor
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Volkshuisvesting (Nemavo) op en stelden twee hoogleraren van de Technische Hogeschool in Delft
aan om het systeem aan te passen: J.F. Berghoef (die het systeem hier toepaste) en H.T. Zwiers.
De gebouwen hebben een skelet van staal en beton; de gevels zijn gemaakt van geprefabriceerde
betonnen panelen (of platen). De hoogbouw heeft een constructie die bestaat uit in situ gegoten
betonnen dragende wanden en kolommen. De gevels bestaan uit geprefabriceerde panelen in donkergrijs beton. De ramen met witte betonnen randen zijn gemonteerd op een frame van lichtgewicht gewapende betonnen stijlen.
Verschillende woningtypen zijn verdeeld over de bouwblokken. Het hoge appartementencomplex
(gebouw T) heeft twaalf woonlagen met in totaal 48 appartementen. Elke verdieping bevat twee
driekamerappartementen en twee vierkamerappartementen. De drie blokken met zeven woonlagen (gebouwen M1, M2 en M3) bieden plaats aan 48 gezinswoningen en 16 appartementen voor
ouderen. De gezinswoningen zijn verdeeld over twee verdiepingen (maisonnettes) en hebben vier
slaapkamers. De tweede, vijfde en zesde verdieping zijn ‘woonverdiepingen’, de derde, vierde en
zevende verdieping zijn ‘slaapverdiepingen’. De appartementen voor ouderen bevinden zich op de
eerste verdieping en hebben een woonkamer, een kleine keuken, een doucheruimte en een slaapkamer. De plattegronden van de aangrenzende appartementen zijn gespiegeld. Die in het midden
hebben een loggia op het westen gericht; appartementen aan de noordpunt hebben een Frans balkon; de appartementen aan het andere uiteinde hebben een loggia op het zuiden. Er zijn dertien
portieketageflats. Negen blokken zijn van het type B, elk met 31 eengezinswoningen, een appartement voor alleenstaanden en een winkel. Er zijn twee blokken van het type B1 (met in totaal 62
gezinsappartementen en zes winkels met appartementen erboven) en twee blokken van het type
B2 (met in totaal 61 gezinsappartementen, zes winkels met appartementen en één appartement
voor één persoon). Alle gebouwen hebben bergingen op de begane grond.
De gevels van alle bouwblokken zijn gemaakt met de typische Airey-panelen, hoewel er qua uiterlijk verschillen zijn. De façades van de toren bestaan uit
 geprefabriceerde platen in een donker
gekleurd beton. De in situ gegoten betonnen dragende wanden en kolommen zijn aan de buitenkant zichtbaar, waardoor een rasterpatroon ontstaat. Met hun witte kleur contrasteren ze met de
donkere panelen. Dit geldt ook voor de betonnen randen van de ramen, de loggia’s en de balkons.
De bouwblokken met acht verdiepingen hebben ook donkergekleurde betonplaten en stalen
kozijnen met witte betonnen randen. De betonnen omlijstingen rondom de verzonken delen in de
gevel en de wanden achter de galerijen zijn wit.
De gevels van de bouwblokken met vijf verdiepingen bestaan uit
 geprefabriceerde panelen in
lichtgrijs beton. De stalen kozijnen hebben witte betonnen randen. De wanden van de studio-appartementen zijn van rood beton.
De portieketageflats (de blokken van vijf verdiepingen) en de bouwblokken van acht verdiepingen hebben licht glooiende zadeldaken. De toren heeft dertien verdiepingen met bergingen op de
begane grond en een plat dak. Op de begane grond hebben de blokken van vijf verdiepingen een
verzonken galerij die toegang geeft tot de opslagruimtes.
De galerijen van de bouwblokken van acht verdiepingen zijn verzonken in de gevel op de tweede
en derde verdieping voor de lagere appartementen, en op de zesde en zevende verdieping voor
appartementen op de bovenste verdiepingen. Betonnen lijsten omsluiten deze verzonken galerijen
en markeren ze duidelijk in de gevels.
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De woonblokken van vier verdiepingen worden ontsloten door portieken. Deze zijn verhoogd en
kunnen worden bereikt via trappen met een bordes; een verwijzing naar de grachtenpanden.
De gebouwen van acht verdiepingen zijn langer dan de lagere blokken en strekken zich deels over
het kanaal uit, waar ze worden ondersteund door pylonen. Aan de kop van het gebouw bevindt
zich een spiraalvormige (nood)trap.
Boven de centrale ingangen van de woontorentoren en de hogere blokken bevinden zich betonnen
luifels.
De ingangen van het meest oostelijk gelegen woongebouw en de woontoren aan de westzijde zijn
voorzien van beeldhouwwerk. Het thema van het beeldhouwwerk is leven in een gezonde omgeving. Zo heeft de flat heeft een betonnen reliëf met lichtgekleurde figuren als een zon, een maan,
een boot en vissen op een donkere achtergrond. De hoogbouw heeft donker gekleurde figuren
zoals een echtpaar met een kind, bomen, bloemen, de zon en de maan.
Waardering object in relatie tot de elementen op de schaalniveaus district, wijk en buurt
Stedenbouwkundige waarden
Het ensemble vormt vanaf de Cornelis Lelylaan een van de meest opvallendste delen van de Westelijke Tuinsteden en is beeldbepalend, zowel op hat schaalniveau van het district, van de wijk als
van de buurt.
Integriteit
Door de bomen langs de Cornelis Lelylaan is het ensemble vanaf die weg minder goed zichtbaar
en is het cineastische effect enigszins verloren gegaan.
Vooral de woningen die twee verdiepingen beslaan (maisonnettes) in de gebouwen met acht verdiepingen hebben hoge zeldzaamheidswaarden.
Waardering van het object
Ensemble waarde
De samenstelling van de verschillende delen en hun diversiteit in vorm en kleur, evenals het
samenspel met het omringende groen en het kanaal, bestempelen dit ensemble als iconisch. Het
ensemble van Berghoef is volledig intact.
Architectonische waarden
Het ensemble valt samen met de buurt en is een fraai voorbeeld van een wooneenheid waarin
woningtypologieën, -plattegronden en (winkel-)voorzieningen op deze schaal een afgerond geheel
vormen, dat bedoeld was op de behoeften van de buurtgemeenschap toegesneden te zijn. Bijzonder is dat dit ensemble van de hand van één ontwerper is, en door een particuliere maatschappij,
en niet zoals gebruikelijk door een corporatie werd gebouwd.
Het ensemble behoort tot een van de meest monumentale delen van Slotervaart. Het is van groot
belang in de geschiedenis van de Nederlandse naoorlogse woningbouw als het gaat om het
gebruik van nieuwe bouwmethoden en materialen. Het ensemble is een van de hoogtepunten in
de Nederlandse architectuur uit de wederopbouwperiode vanwege het gebruik van het Airey-Nemavo bouwsysteem. De esthetische kwaliteit van de gebouwen wordt grotendeels bepaald door
de panelen. De beoordeling van de RCE over de bouwblokken met zeven verdiepingen kan worden
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onderschreven: de donkergekleurde façades en de manier waarop de galerijen zijn verzonken in de
gevels, zijn uniek en van een hoge esthetische kwaliteit.
Zeldzaamheidswaarde / representativiteit
Het is een van de eerste grootschalige woningbouwprojecten die in deze periode door een particuliere maatschappij zijn gebouwd. Het ensemble vertegenwoordigt de nieuwe benadering van
stadsuitbreiding; in vergelijking met andere ensembles in de Westelijke Tuinsteden is het een
uniek ensemble.
Hoewel het Airey-bouwsysteem in veel andere woonwijken is gebruikt, werd het nog nooit eerder
op een dergelijke grote schaal toegepast en ook niet in hoogbouw.
Integriteit
De visuele en ruimtelijke verbindingen met de straten, de voetpaden en de groene ruimten tussen
de gebouwen is niet veel veranderd. De verkavelingsstructuur is grotendeels authentiek; de hoogbouw aan de Cornelis Lelylaan bevindt zich nog in de oorspronkelijke staat.
De bouwblokken zijn ongewijzigd. De gevels achter de galerijen van de gebouwen van acht verdiepingen zijn blauw geverfd.
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Schaalniveau de buurt: buurt B
Ruimtelijke opzet
Deelplan B wordt begrensd door de Cornelis Lelylaan in het noorden, de spoorweg in het oosten,
een groene scheg in het westen, en in het zuiden de Slotervaart. Deelplan B bestaat uit portieketageflats, ouderenhuisvesting, rijtjeswoningen en winkels met appartementen (maisonnettes)
erboven. Een lagere school, een verpleeghuis en een kerk liggen aan de Calandlaan.
Middelhoge etagebouw (waaronder de portieketageflats) bevindt zich voornamelijk langs de
hoofdwegen (de stadslanen en de wijkwegen), lage bouw meer naar achteren en aan de westkant
van de buurt, in het gebied grenzend aan de brede parkstrook.
Infrastructuur
In aansluiting op de Calandlaan (de parallellaan) en op de wijkontsluitingsweg liggen de buurtwegen. Dit zijn de Louis Bouwmeesterstraat, de Jacques Veltmanstraat en de Mourik van Broekmanstraat (parallel aan de Lelylaan, op maaiveldniveau) (afb. 33)
Samen vormen deze buurtwegen een ringweg
waaraan de ensembles liggen.
Groen
Aan de westzijde, tussen de Christoffel Plantijngracht (afb. 34) en de buurt ligt een groenstrook langs het Christoffel Plantijnpad.
Verder is groenvoorziening vooral te vinden in
de hoven tussen de portieketageflats, langs de
singels en aan de Cornelis Lelylaan in de vorm
van een dubbele bomenrij.
De terreinen binnen de ensembles zijn voor
33. Louis Bouwmeesterstraat
een groot deel als gemeenschappelijke tuinen
aangelegd en hebben daarmee een belangrijke functie in de groenvoorziening van de buurt.
Water
Waterlopen bakenen de buurten af. Omdat ze tevens een voortzetting vinden in de aangrenzende
buurten, maken ze deel uit van de lange lijnen van de Westelijke Tuinsteden en zijn ze vooral van
betekenis op het schaalniveau van de wijk.
Waardering
Stedenbouwkundige waarden
Het zijn vooral de tussenschalen van het groen, zoals de groenstrook langs het Christoffel Plantijnpad en de doorschakeling van het groensysteem naar het schaalniveau van de ensembles die het
tuinstadkarakter versterken.
Integriteit
De buurt is nog redelijk intact, met uitzondering van een strook aan de zuidzijde van de Caland100

34. Christoffel Plantijngracht

laan en een zone aan de oostkant, langs de spoorlijn. Daar zijn kantoren gerealiseerd, waarbij de
oorspronkelijke open verkaveling is genegeerd en waarvan de architectuur weinig te maken heeft
met de bestaande bebouwing in de omgeving. Aan de Calandlaan is het stadskantoor van stadsdeel Nieuw-West gevestigd. Een deel van het verzorgingshuis van Hertzberger is afgebroken.
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Objecten in buurt B
Object: A. Komter, rijwoningen, portieketagewoningen
Object: Auke Komter, portieketagewoningen en bejaardenwoningen, Slotervaart, buurt B
Objectnummer waarderingskaart AUP gebieden: 76
Adresgegevens: Van Mourik Broekmanstraat, Pieter Calandlaan, Louis Bouwmeesterstraat
Architect: Auke Komter
Opdrachtgever: Amsterdamse Woningbouwvereniging “Ons Huis” (248 woningen) en Amsterdamse Coöperatieve Onderwijzers Bouwvereniging (124 woningen)
Bouwvergunning: 1954
Bouwjaar: 1958
Aantal woningen: 372 (248 +124)
Opmerking: behalve de 372 portieketagewoningen maken 12 bejaardenwoningen (no. 75 waarderingskaart) en 23 garageboxen deel uit van het project

35. Situatie

Beschrijving van het object
Het ensemble grenst aan de noordzijde aan de Cornelis Lelylaan, een van de hoofdwegen van
de Westelijke Tuinsteden, die de vooroorlogse stad met de verschillende wijken in Nieuw-West
verbindt (achtereenvolgens Overtoomse Veld, Slotervaart en Osdorp). Deze weg ligt op een hoog
talud. Er is geen directe ontsluiting vanaf deze weg naar de buurten en ensembles. De Lelylaan
vormt tevens de scheiding tussen de twee noordelijke buurten in Slotervaart. Aan weerszijden van
de Lelylaan staan brede groene zones met bomen. Deze bomenrijen maken onderdeel uit van het
parkenstelsel van de Westelijke Tuinsteden en vormen een verbinding tussen het Rembrandtpark
en het Sloterpark. Er is geen relatie tussen het object en waterpartijen op dit schaalniveau.
Aan de zuidzijde grenst het ensemble aan de Pieter Calandlaan, een van de parallelstraten in de
Westelijke Tuinsteden die de wijken ontsluiten. Via de Pieter Calandlaan, die parallel aan en op een
afstand van 200 meter van de Lelylaan ligt, wordt het ensemble van Komter in de tussenzone ont102

sloten. Deze parallelweg is tevens bestemd voor fietsverkeer en openbaar vervoer. De bejaardenwoningen sluiten aan deze zijde het ensemble af. De Johan Huizingalaan begrenst het ensemble
aan de oostkant. Deze wijkweg doorsnijdt de wijk in het midden van noord naar zuid.
Karakteristiek voor Komters ensemble is dat het qua verkaveling gelijk is aan het ensemble dat A.J.
van der Steur en G.H. Kleinhout ontwierpen aan de overzijde van de Johan Huizingalaan. Aan de
overzijde van de Cornelis Lelylaan was Berghoef verantwoordelijk voor het ensemble ‘Sloterhof’,
aan weerszijden van de Johan Huizingalaan. Het ensemble grenst aan de zuidoostzijde aan het
Sierplein dat de functie van wijkcentrum heeft.
Komters ensemble kent betrekkelijk hoge bouwblokken. Het zijn de meest zichtbare delen van de
buurt waartoe ze behoren.
Vanaf de verhoogde Cornelis Lelylaan komt het autoverkeer via een wijkontsluitingsweg op
maaiveldniveau in de Van Mourik Broekmanlaan, die het ensemble aan de noordzijde begrenst en
parallel loopt aan de Lelylaan. Deze buurtweg maakt onderdeel uit van een ringweg die de buurt
verder ontsluit en bestaat verder uit de Louis Bouwmeesterstraat, de Jacques Veltmanstraat.
In de nabijheid van het ensemble bevindt het groen zich aan de Cornelis Lelylaan in de vorm van
een dubbele bomenrij.
Het ensemble van Komter grenst aan het centraal gelegen plein met winkels en andere voorzieningen. Verder werd in deze buurt een lagere school, een verzorgingshuis en een kerk gerealiseerd.
Deze voorzieningen werden voornamelijk langs de Calandlaan geprojecteerd.
Komters ensemble ligt tussen de Calandlaan, de Van Mourik Broekmanstraat, de Johan Huizingalaan en de Louis Bouwmeesterlaan en bestaat uit drie naast elkaar gelegen stempels. Elke stempel
bestaat uit vier blokken van vijf bouwlagen, een blok van drie bouwlagen en een van één bouwlaag met bejaardenwoningen. De blokken zijn als vrijstaande elementen in het groen geplaatst. De
stempels combineren blokken die hoven vormen, en parallel geplaatste blokken.
Alle stempels hebben vier blokken haaks op de Cornelis Lelylaan met portiekflats die oost-west
zijn georiënteerd, en een hoger blok aan de Van Mourik Broekmanlaan, parallel aan de Cornelis
Lelylaan en noord-zuid georiënteerd.
Al ontbreken haakvormige gebouwen, het hoge blok en de kortste van de oost-west georiënteerde
blokken hebben een vergelijkbaar effect: ze omsluiten een open, groen plein. Elk stempel heeft een
rijtje bejaardenwoningen aan de Pieter Calandlaan.
Bij elk stempel hebben de twee langere blokken vier portieken en drie kortere drie portieken.
De drie stempels hebben een vrijwel vierkante grondvorm en zijn gescheiden door de twee straten
tussen de Calandlaan en de Broekmanlaan: de Johan Ramaerstraat en de Anske Lammingastraat. In
het westelijke stempel begint de Jacob Krausstraat ter hoogte van de Louis Bouwmeesterstraat om
na een haakse bocht naar links ongeveer in het midden van het stempel naar rechts af te buigen;
tussen de twee zuidelijk gelegen blokken loopt een straat in de richting van de Pieter Calandlaan
(en draagt dezelfde naam). Het oostelijke blok wordt via deze straat ontsloten. De andere stempels
hebben een vergelijkbaar straatpatroon, maar die in het midden wordt onderbroken door een
ketelhuis (die, om uniformiteit te garanderen, ook door Komter werd ontworpen). De westelijke
blokken in dit stempel worden met doodlopende straten ontworpen, die aftakken van de Ankse
Lammingastraat en dezelfde naam dragen. Het parkeren gebeurt op straat. Voetpaden complementeren het wegenpatroon en resulteren in kortere wegen. Verschillen in straatprofiel onder103

strepen de hiërarchie van het wegenpatroon. De materialen voor de bestrating werden zorgvuldig
gekozen.
De blokken staan in het groen. De stempels bestaan uit een combinatie van een blokbebouwing
rondom hoven en evenwijdig aan elkaar liggende bouwblokken. De terreinen tussen de gebouwen
zijn voor een groot deel als gemeenschappelijke tuinen aangelegd welke in verbinding staan met
het groen in de rest van de buurt en de wijk. De woningen op de begane grond van de blokken van
drie bouwlagen en die met slaapkamers op de begane grond hebben hun eigen, vier meter diepe,
privétuin.
De blokken bestaan uit een betonskelet met bakstenen gevels. De betonnen vloeren zijn zichtbaar
in de gevels. Dit geeft de gebouwen een horizontale gevelgeleding.
De trappenhuizen aan de Van Mourik Broekmanstraat doorbreken het gevelbeeld op ritmische
wijze.
Het aantal slaapkamers onderscheidt de verschillende woningtypen. Per stempel zijn er vier
woningen bestemd voor twee personen met één slaapkamer, zes woningen voor drie personen
met twee slaapkamers, acht woningen voor vijf personen, eveneens met twee slaapkamers, 24
woningen voor zeven en 56 woningen voor acht personen, allemaal met drie slaapkamers, acht
woningen voor 11 personen met vijf slaapkamers en 18 woningen voor maar liefst twaalf personen met zes slaapkamers.
De blokken langs de Van Mourik Broekmanstraat (parallel aan de Lelylaan) hebben vier lagen met
woningen, een onderhuis op de begane grond en een zolder. Ze bevatten twee woningtypen,
type A en A1. Aan de uiteinden van elk blok werden zes woningen met drie slaapkamers, en twee
met vier of meer slaapkamers gerealiseerd. In de tussengelegen portieken bevinden zich achttien
woningen met drie slaapkamers, en zes met vier of meer slaapkamers. In de onderhuizen op de
begane grond zijn bergingen en twee of drie slaapkamers die behoren bij de woningen op de eerste verdieping en van binnenuit te bereiken zijn.
In de blokken van drie bouwlagen bevinden zich woningen type B en B1, met ook hier weer onderscheid tussen de woningen aan de uiteinden en de tussengelegen woningen. Elk blok heeft vier
woningen met één slaapkamer op de begane grond en vier woningen met twee slaapkamers op de
verdiepingen.
Van de noord-zuid georiënteerde blokken van vijf bouwlagen zijn bij elke stempel twee blokken
opgebouwd uit drie traveeën en één blok uit vier traveeën. De kortere blokken bevatten elk woningen van het type D (de tussengelegen woningen) en type D1 (de woningen aan het uiteinden van
de blokken), Er zijn twaalf type D woningen met drie slaapkamers en vier woningen met vier of
meer slaapkamers en van het type D1 zijn er zes woningen met drie slaapkamers en vier met twee
slaapkamers of meer. Het lange blok bevat woningentypen C en D, waarbij C aan de buitenzijde
liggen waarvan zes woningen met twee slaapkamers en twee woningen met drie slaapkamers
bevatten. Type D bevinden zich in de tussengelegen portieken, waarvan 18 woningen met drie
slaapkamers en zes woningen met vier of meer slaapkamers. De grotere woningen bevinden zich
ook in deze blokken op de onderste woonlagen met enkele slaapkamers in het onderhuis.
De lange blokken aan de Van Mourik Broekmanstraat hebben vooruitspringende trappenhuizen
die tot boven daklijst uitsteken. In de oorspronkelijke situatie leidde een trapje via een bordes naar
het portiek. De straatzijde van de trappenhuizen waren van baksteen en concaaf van vorm. Ter
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hoogte van de eerste verdieping articuleren vierkante ramen aan weerszijden van de trap de trappenhuizen. De trappenhuizen voegen aan deze zijde een verticaal element toe dat contrasteert
met de horizontale geleding van de blokken.
De korte, hogere blokken hebben trapeziumvormige, interne portieken met een betonnen raamwerk die de ingang aan de buitenzijde accentueren. Aan weerskanten zijn balkons. Dichtbij het
betonnen kader zijn ze groter dan aan de tegenoverliggende zijde.
Doordat de blokken een onderhuis hebben waarin zich de bergingen bevinden, zijn de plinten aan
de straatkant meer gesloten.
De betonnen banden van de vloeren accentueren de horizontale geleding van de bouwblokken.
De blokken zijn opgetrokken in rode baksteen, afgewisseld met horizontale betonnen banden die
de vloeren markeren. Het ensemble heeft nauwelijks versiering. Van ornamentiek is sprake door
de detaillering van sommige elementen, zoals de daklijst en de horizontale betonnen balken in de
omgeving. De detaillering richtte zich op de indeling in traveeën en het tot uitdrukking brengen
van de portieken, het dak en het ritme van de ramen in de gevels en de onderverdeling ervan.
Waardering object in relatie tot de elementen op de schaalniveaus district, wijk en buurt
Stedenbouwkundige waarden
–– district
Het ensemble ontleent zijn waarden op dit schaalniveau voor een belangrijk deel aan zijn stedenbouwkundige setting met de ligging langs de Cornelis Lelylaan, een van de lange lijnen van
Nieuw-West.
Het parkenstelsel, waarvan de bomenrijen aan weerszijden van de Lelylaan deel uitmaken, is
een van de meest karakteristieke en waardevolle onderdelen van de Westelijke Tuinsteden. Het
geleedt de wijken en verbindt deze met de omgeving.
Samen met de bebouwing aan de andere zijde van de Cornelis Lelylaan (Sloterhof van Berghoef)
en de bebouwing van Van der Steur vormt dit ensemble een groot stedenbouwkundig gebaar
dat tot een van de hoofdmomenten van de Westelijke Tuinsteden behoort.
–– wijk
De Calandlaan, de parallelweg die door de wijk loopt, maakt onderdeel uit van het netwerk van
hoofdverkeerswegen in de Westelijke Tuinsteden en vormt een van de voor het AUP typerende
lange lijnen.
Het ensemble ontleent zijn betekenis voor een belangrijk deel aan de onderlinge samenhang
met de ensembles van Van der Steur en Berghoef.
Komters ensemble manifesteert zich duidelijk bij de toegangswegen en ook vanaf het plein.
Typerend voor de nieuwe stedenbouwkundige benadering is de aard van de visuele verbinding:
waar een meer traditionele benadering het plein met unieke gebouwen omzoomd zou hebben
lijkt de relatie hier bijna vloeiend en zijn de gebouwen niet opvallend vormgegeven (maar overeenkomstig het ook in de rest van de wijk aangetroffen ontwerpidioom).
–– buurt
De buurt is nog redelijk intact. De belangrijkste wijzigingen (sloop, nieuwbouw) vonden plaats
in de bebouwing langs de Calandlaan en in het oostelijke deel van de buurt, met name bij de
spoorweg, waar kantoren werden toegevoegd. De Calandlaan huisvest het stadsdeelkantoor van
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Nieuw-West. Delen van het verpleeghuis de Drie Hoven (ontwerp Herman Hertzberger) zijn gesloopt. Hierdoor is de relatie met elementen op buurtniveau aan de zuidkant van het ensemble
enigszins aangetast. Dat geldt ook voor enkele gebouwen aan de Johan Huizingalaan, die door
nieuwbouw zijn vervangen.
Integriteit
De ruimtelijke en visuele relaties op het niveau van het district hebben hun oorspronkelijke karakter grotendeels gehouden. De bomenrijen langs de Lelylaan belemmeren de visuele relatie echter
waardoor het architectonische effect enigszins teniet is gedaan.
De situatie zoals die door de verschillende elementen op het schaalniveau van de wijk worden
gedefinieerd is grotendeels intact.
Waardering van het object
Ensemblewaarde
Het ensemble bestaande uit drie stempels, vormt samen met de drie stempels aan de andere kant
van de Johan Huizingalaan (ontworpen door G.H. Kleinhout en A.J. van der Steur) een monumentaal geheel. Samen met de Sloterhof (naar ontwerp van J.F. Berghoef) aan de overzijde van de
Cornelis Lelylaan vormen deze ensembles een belangrijk beeldbepalend geheel.
Architectonische waarden
Auke Komter behoort tot de ontwerpers die in de jaren dertig worstelde met de consequenties van
een in zijn ogen te ver doorgevoerd functionalisme, dat ten koste van de zeggingskracht van de
architectuur zou gaan. Dit in de Westelijke Tuinsteden gerealiseerde object ontleent zijn architectuurtaal aan het zoeken naar de balans tussen expressiviteit en soberheid; het spel met de op de
kopgevels afgetekende schoorsteen is daarvan een voorbeeld. Het object combineert een strakke
compositie met de traditionele kwaliteiten van bakstenen gevels, die geleed zijn door de vloeren
door te laten lopen, en op het niveau van de zolder wit zijn gesausd. De toepassing van steile
daken lijkt aan het traditionele Nederlandse woonhuis te refereren. Het ensemble is representatief
voor de architectuur uit deze periode. Er is geen sprake van de toepassing van een bijzondere of
vernieuwende bouwtechniek
Het ensemble is representatief voor de typologie van de naoorlogse woonwijk.
De trend die in de jaren dertig opkwam: minder versiering meer nadruk op de visuele effecten van
bouwvolumes, werd in de jaren veertig en vijftig doorgezet. Toen werd de positionering van vrijstaande blokken ten opzichte van elkaar en in de groene ruimte de meest opmerkelijke esthetische
karakteristiek. Versiering werd bijgevolg praktisch geweerd uit deze gebouwen, wat ze een sober
en robuust karakter geeft.
Representativiteit /zeldzaamheidswaarde
De stempels bestaan uit bouwblokken met een verkavelingspatroon rondom hoven. Deze verkavelingsvorm werd tijdens de oorlog in Amsterdam ontwikkeld en in Nieuw-West op grote schaal
toegepast in allerlei varianten. Het ensemble is representatief voor de bebouwing in de Westelijke
Tuinsteden.
De blokken zijn representatief voor de architectuur van de Westelijke Tuinsteden. In het oeuvre
van Auke Komter illustreren ze het compromis tussen moderne en zogenaamde ‘traditionele’ ontwerptrant die vaak wordt aangeduid als ‘shake hands’ architectuur. Al zijn de originele kwaliteiten
106

van de blokken nog te herkennen, de gevels aan de uiteinden zijn aan de uiteinden van buiten
geïsoleerd, wat hun visuele karakteristieken heeft verwoest.
Integriteit
De visuele en ruimtelijke verbindingen van de infrastructuur met het groen is niet veel veranderd,
hoewel het groen niet goed is onderhouden, waardoor een deel van de samenhang verloren is
gegaan. De verkaveling is origineel. Straatprofielen en de gebruikte materialen voor straten zijn
veranderd.
De authenticiteit van het object (vooral de constructie van de gevels)
De toegangen tot de trappenhuizen van de blokken aan de Van Mourik Broekmanstraat zijn gewijzigd.
Het ensemble was in zijn oorspronkelijke staat heel zorgvuldig gedetailleerd. De daklijst, de verbinding tussen de twee helften van de zadeldaken, de kozijnen, de versiering – al deze elementen
gaven de architect meer vrijheid dan bij enig ander onderdeel van het ontwerp. Latere ingrepen
hebben de detaillering van de blokken aangetast. Kozijnen zijn vervangen, de houten relingen van
de balkons zijn vervangen door relingen van staal. Betonnen elementen werden geverfd, en dat
gebeurde ook bij de betonnen kaders van de portieken van woningtype D. Hier zijn de oorspronkelijk kozijnen door nieuwe uit plastic vervangen. De omlijsting is eveneens vervangen.
De ingangen van de trappenhuizen van de blokken aan de Van Mourik Broekmanstraat zijn gewijzigd.
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Object: F.J. van Gool, rijwoningen
Object: Zaagtandwoningen, Slotervaart, buurt
B
Objectnummer waarderingskaart AUP gebieden:
Adresgegevens: Adriana Nozemanstraat, Johannes Jelgerhuishof, Theodrus Majofsistraat,
Ward Bingleystraat, Adam van Germezhof, Marten Corverhof, Andries Snoekstraat, Anthony
Spatzierhof, Anton Petershof, Louis Bouwmeesterstraat
Architect: Frans van Gool, architect Gemeentelijke Woningdienst
Opdrachtgever: Gemeentelijke Woningdienst
Bouwvergunning: 1958
Bouwjaar: 1960
Aantal woningen: 299
Opmerking: het complex wordt ook wel Blue
Band-dorp genoemd

46. Situatie

Beschrijving van het object
Er is geen relatie met infrastructuur of groen op het schaalniveau van het district. Hoewel het ensemble niet direct aan de Slotervaart ligt, heeft het hier wel een visuele relatie mee. Het ensemble
met rijtjes laagbouwwoningen (naar ontwerp van Hein Salomonson) tussen de Slotervaart en de
zaagtandwoningen van Van Gool is in strokenbouw haaks op het water geplaatst, wat het zicht
hierop mogelijk maakt.
Het object grenst aan de Johan Huizingalaan, die Slotermeer met Slotervaart verbindt, en grenst
aan de zuidkant aan de parkstrook langs de Slotervaart. Het object wordt ontsloten door buurtwegen: de Louis Bouwmeesterstraat en de Jacques Veltmanstraat.
De 299 laagbouwwoningen zijn verdeeld over vijf stempels, elk bestaande uit twee haken die een
ruime vierkante hof omsluiten. Een haak bestaat uit twee blokken woningen van twee bouwlagen
die aan elkaar zijn geschakeld door middel van garages of twee woningen. Bij de ene haak liggen
de woningen met de tuinzijde aan de hof, bij de andere haak liggen ze met de voorzijde aan de hof
en worden aan die kant ontsloten door een L-vormige woonstraat.
De langgerekte bouwblokken hebben twee bouwlagen en hebben aan de voorkant een gekartelde
of zaagtand gevel, die voortkomt uit de plattegronden van de woningen. De blokken zijn telkens
per twee met de achterkant dan wel met de voorkant op de hoven georiënteerd.
Om de bouwtijd te verkorten werden de huizen opgebouwd uit stapelblokken van licht beton.
De 299 vrijwel identieke woningen waren bestemd voor kleine gezinnen. Ze hebben een smalle
plattegrond van vier meter breed waarvan het voorste deel is uitgeknikt (wat de zigzagvorm tot
gevolg heeft). In dit gedeelte bevinden zich een deel van de keuken en de overdekte entree. De
entree staat in verbinding met de hal en trap aan de ene zijde en de woonkeuken aan de andere
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zijde. De woonkamer bevindt zich aan de tuinzijde. Op de verdieping heeft de woning twee slaapkamers met daartussen en badkamer en bergingen.
De platte daken zijn afgewerkt met een blauw boeiboord, waaraan het ensemble de naam ‘Blue
Band dorp aan ontleend.
De voorgevel is tamelijk gesloten en wordt in het midden doorbroken door de overdekte entree, en
smal horizontaal venster rechtsboven de entree en een enkel venster op de verdieping. De zijgevel
steekt door de knik iets uit en heeft aan de straatzijde een enkel venster.
De achtergevel grenst aan de tuin en is meer open met een groot venster en tuindeur op de begane grond en een kleiner venster op de verdieping.
De gevels zijn opgetrokken in een rode baksteen, gemetseld in halfsteensverband.
Op de plek waar de twee blokken die samen haak vormen bij elkaar komen, liggen de twee schuine zijgevels van die woningen in elkaars verlengde, waardoor een rechte voorgevel ontstaat. Ook
aan de achterzijde liggen de uitgeknikte delen van de zijgevels tegen elkaar aan en vormen daar
een verbindingsstuk tussen de rechte gevels van de twee woningen.
Waardering object in relatie tot de elementen op de schaalniveaus district, wijk en buurt
Stedenbouwkundige waarden
–– district
De relatie met de elementen op dit schaalniveau is niet heel sterk doordat het object niet direct
aan elementen op dit niveau grenst
–– wijk
Op wijkniveau is de sterkste relatie die met de Johan Huizingalaan.
–– buurt
Het ensemble beslaat een groot deel van de buurt waarvan het onderdeel uitmaakt.
Integriteit
Door de bouw van schuurtjes aan de zijde van de Louis Bouwmeesterstraat is de visuele verbinding tussen het ensemble en de Slotervaart enigszins verloren gegaan.
Waardering van het object
Ensemble waarde
Wat betreft de verkavelingswijze maken vooral de ruime, maar toch tamelijk besloten binnenhoven het ensemble bijzonder. Tezamen vormen de stempels een hecht stedenbouwkundig complex
met hoge ensemblewaarden.
Architectonische waarde
Het ensemble ontleent zijn architectonische waarde vooral aan de zigzaglijn aan de voorkanten
van de bouwblokken. De plattegronden zijn bijzonder. De gevels hebben een evenwichtig opgebouwde indeling.
Representativiteit / zeldzaamheidswaarde
Vergelijkbare verkavelingen met laagbouwwoningen komen meer voor in Slotervaart en Slotermeer, echter nooit met dergelijke ruime hoven.
De zigzagvorm van de voorkant van de bouwblokken heeft een hoge zeldzaamheidswaarde. Voor
het overige zijn de bouwblokken tamelijk representatief voor de architectuur in de Westelijke Tuin111

steden.
De plattegronden hebben een hoge zeldzaamheidswaarde.
Het ensemble is een vroeg werk van Van Gool, maar het uitgebalanceerde, grafische patroon van
de gevels is karakteristiek voor zijn oeuvre.
Integriteit
Het ensemble is nog compleet en intact. De blokken zijn nog volledig gaaf, hoewel sommige zijgevels gestuukt zijn. De kozijnen zijn vervangen door kunststof exemplaren.

47

48

49
112

51

50. Situatie

52

53
113

54

55

56

57
114

Schaalniveau de buurt: Buurt C

58. Uitbreidingsplan Slotervaart, gedeelte ten zuiden van de verlengde Heemstedestraat (Plesmanlaan), buurt C

Ruimtelijke opzet
De buurt is in twee delen verdeeld. (afb. 58) Het deel ten westen van de Huizingalaan wordt ingenomen door het Slotervaartziekenhuis met bijbehorende functies, het gebied ten oosten van de
Huizingalaan is een woonbuurt. Dit deel bestond vlak na oplevering voornamelijk uit etagebouw
(portieketagebouw, galerijflats langs de Plesmanlaan en winkels met bovenwoningen aan het
Staalmanplein). Inmiddels zijn verschillende ensembles gesloopt en vervangen door nieuwbouw,
gedeeltelijk in laagbouw.
Infrastructuur
Deelplan C wordt begrensd door de Plesmanlaan in het noorden, het Christoffel Plantijnpad in het
westen, de Sneevlietweg in het zuiden en de ringspoorbaan in het oosten.
De buurt wordt doorsneden door de Huizingalaan, een wijkweg die loopt van noord naar zuid.
Het netwerk van buurtwegen bestaat uit: de Wilhelmina Druckerstraat, de Elisabeth Boddaerstraat, de Ottho Heldringstraat en de Henri Dunantstraat. (afb. 59) Deze straten geven toegang tot
de woonstraten.
Het Staalmanplein is een buurtplein dat centraal in de wijk ligt, terzijde van de Johan Huizingalaan.
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59. Wilhelmina Druckerstraat

Groen
Centraal in de wijk, ten oosten van de Elisabeth Boddaerstraat, ligt een buurtpark, waarin openbare gebouwen zijn opgenomen.
Waardering
Stedenbouwkundige waarden
Stedenbouwkundige waarden worden op dit schaalniveau vooral ontleend aan het Staalmanplein,
door de bijzondere verkaveling van dit complex en de centrale ligging in de buurt.
Integriteit
Er zijn veel ensembles gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Van de oorspronkelijke bebouwing
zijn slechts enkele ensembles (gedeeltelijk) bewaard gebleven: dit zijn aan de noordzijde, langs de
Plesmanlaan de MUWI-flats van E.F. Groosman en in het midden van het deelplangebied het complex aan het Staalmanplein naar ontwerp van A. Staal en C. Keesman. De nieuwbouw volgt niet de
oorspronkelijke verkaveling en vormt meer gesloten fronten aan de straten dan de oorspronkelijke
bebouwing, waardoor het tuinstadkarakter hier gedeeltelijk verloren is gegaan.
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Objecten in buurt C
Object: C. Keesman en A. Staal, portieketagewoningen, winkels2
Objectnummer waarderingskaart AUP gebieden: 16
Adresgegevens: Abraham Staalmanplein / Wilhelmina Druckerstraat e.o.
Architect(en): Cornelis Keesman, Arthur Staal
Opdrachtgever: Algemene Woningbouwvereniging
Ontwerp: 1956
Oplevering: 1958
Programma: 280 woningen, 20 winkels, bergingen, garages, ketelhuis
Orde waarderingskaart AUP: 2
60. Situatie

Beschrijving van het object
Er is weinig tot geen relatie met de elementen die zijn geïdentificeerd op het schaalniveau van
het district. Het ensemble ligt in het midden van de buurt en er is geen directe verbinding met de
stadsstraten, de ringspoorbaan, de Sloterplas of het Sloterpark.
Aan de westzijde grenst het ensemble aan de Huizingalaan, de wijkweg die de wijk van noord
naar zuid in het midden doorsnijdt. Aan die zijde heeft het blok aan het Abraham Staalmanplein
winkels in de plint.
De winkels met daarboven woningen vormen een haak en omsluiten een pleintje dat aan de kant
van de Huizingalaan deels open is. Drie kiosken, onderling verbonden door een luifel, markeren de
overgang van het Staalmanplein naar de Huizingalaan.
Het complex maakt deel uit van de zuidelijke uitloper van Slotervaart, aangeduid met deel C,
dat hier is opgevat als een buurt. In deze buurt is niet gestreefd naar menging van verschillende
bouwhoogtes, maar naar een clustering van gelijksoortige elementen. De buurt bestaat overwegend uit portieketagewoningen van vier verdiepingen. Alleen langs de Plesmanlaan zijn blokken
van zes verdiepingen gerealiseerd (naar ontwerp van E. Groosman).
Het ensemble grenst aan de buurtstraten: de Wilhelmina Druckerstraat aan de noordzijde, de
Elisabeth Boddaerstraat aan de oostzijde en de Henri Dunantstraat aan de zuidzijde. Het Staalmanplein maakt deel uit van het ensemble en heeft de functie van buurtplein.
Het groen langs de buurtstraten vormt de schakel tussen het groen in de hoven en het groen in
het buurtparkje aan de overzijde van de Elisabeth Boddaerstraat. Er is geen relatie met het groen
aan de randen van de buurt.
Er is geen relatie met water op het schaalniveau van de buurt

2.

De waardestelling van dit ensemble is deels gebaseerd op de waardestelling van bureau Monumenten en Archeologie,
Amsterdam, waarbij ik Jouke van der Werf assisteerde.
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Het ensemble is een superblok en wordt begrensd door de Johan Huizingalaan, de Wilhelmina
Druckerstraat, de Elisabeth Boddaerstraat en de Henri Dunantstraat. Het bestaat uit acht blokken, verdeeld over een noordelijk en een zuidelijk deel. Het noordelijke deel bestaat uit vier
woonblokken die twee haken vormen die beide een hof omsluiten, waarvan de ene het Abraham
Staalmanplein en de andere een binnentuin. Zuidelijk daarvan liggen vier noord-zuid gerichte
stroken waarvan de woningen oost-west zijn georiënteerd. In de oorspronkelijke situatie waren
deze in het midden van het complex met elkaar verbonden met een langgerekt bouwdeel van één
laag met een lessenaarsdak; het was bestemd voor winkels en kleine bedrijven. Alleen het deel
dat de verbinding tussen de twee oostelijke blokken verzorgt en het ketelhuis en garages bevat is
bewaard. Hier bevindt zich de enig overgebleven half open hof. De middelste geeft plaats aan de
Helena Mercierstraat, die tegenwoordig doorloopt naar het noordelijke deel van het complex. De
meest oostelijk gelegen blokken, aan de Elisabeth Boddaerstraat liggen in elkaars verlengde en
vormen visueel één blok met een onderdoorgang die toegang geeft tot de Johanna Reynvaanstraat.
Aan de westzijde staan drie schuingeplaatste kiosken die door middel van een pergola met elkaar
zijn verbonden en bakenen het Staalmanplein aan die kant af. De woningen in de eerste woonlaag
hebben een eigen achtertuin ter diepte van vier meter; de niet door bebouwing ingenomen binnenterreinen zijn als gemeenschappelijke tuin of als openbaar plantsoen aangelegd.
De woonblokken met platte daken bestaan uit vier woonlagen met een onderhuis, de haak die het
Abraham Staalmanplein omsluit bevat vier woonlagen met winkels op de begane grond. De strook
met bedrijven bestaat uit één laag met een lessenaarsdak. Aan het Staalmanplein, langs de Johan
Huizingalaan staan drie kiosken van één bouwlaag.
De blokken bestaan uit een constructie opgebouwd uit betonnen kolommen, vloeren en spanten.
De woningen en winkels nemen telkens drie traveeën in beslag waarvan de maten zijn bepaald
door de plaatsing van de betonnen kolommen.
De blokken worden ontsloten door portieken. Per portiek worden steeds acht woningen ontsloten.
De gevels hebben een horizontale geleding met betonnen banden met daartussen de borstweringen in metselwerk.
Er zijn drie typen woningen: woningen voor alleenstaanden, woningen voor gezinnen van zes personen en woningen voor gezinnen van 13 personen. De woningen voor alleenstaanden bevatten
elk een woonkamer, een kitchenette, een slaapkamer, een doucheruimte en een balkon. De etagewoningen hebben elk een woonkamer, een keuken, een was-doucheruimte, alsmede een woon- en
een werkbalkon. Van deze woningen hebben er 224 (bestemd voor zes personen) drie slaapkamers
en 40 (bestemd voor 13 personen) zes slaapkamers. In elke woning kon een van de slaapkamers als
tweede woonvertrek worden gebruikt. De woningen met zes slaapkamers liggen alle in de eerste
woonlaag; deze hebben drie slaapkamers in het onderhuis, die binnendoor bereikbaar zijn. Daar
werden tevens een wasruimte en een extra toilet aangebracht.
Voor zover onderhuizen aanwezig zijn, bevinden zich de bergplaatsen van de woningen daarin; de
bergplaatsen van de woningen boven de winkels bevinden zich in de onderhuizen van de bouwblokken aan de oostelijke zijde van de blokken met winkels.
In het haakvormige blok aan het Staalmanplein zijn 13 winkels ondergebracht. Aan de straat die
het woningcomplex oost-west doorsnijdt, werden nog eens vijf winkels ondergebracht. Aan deze
straat bevonden zich ook de bedrijfsruimten, autoboxen en het ketelhuis voor de centrale-verwar118

mingsinstallatie. De kiosken aan de westzijde van het complex hebben in het midden een verkoopruimte en een dichte kern met keuken en toilet en daaromheen een etalageruimte.
De blokken hebben platte daken met royale dakoverstekken. Aan de zijden van de straten hebben
de blokken inpandige balkons. Aan de tuin- en pleinzijden zijn de blokken voorzien van schuine
uitstekende balkons die ten opzichte van elkaar verspringen.
De betonnen banden van de vloeren zijn zichtbaar aan de buitenzijde van de blokken. Ze lopen
door aan de boven- en onderkant van de balkons. De betonnen lateien boven de ramen vormen
met de onderzijde van de balkons een doorgaande band; de vensterbanken onder de ramen lopen
visueel door als betonnen rand aan de bovenkant van de balkons. Ook bij de dichte portieken, die
op de begane grond iets uitsteken, wordt de bovenkant gemarkeerd door de doorlopende randen
van de betonnen vloeren.
Op de verdiepingen zijn de trappenhuizen voorzien van vensters met een verticale roedeverdeling.
Deze doorbreken het overwegend horizontale gevelbeeld.
Op de begane grond zijn de gevels voorzien van een afwijkend metselverband met verschillende
maten baksteen: twee lagen dunne bakstenen worden afgewisseld met een laag dikkere bakstenen.
Behalve de entrees naar de trappenhuizen bevinden zich aan de plinten aan de straatkanten de
entrees naar de bergingen. Kleine vierkante ramen op verschillende hoogten verlevendigen hier
het gevelbeeld.
De doorgaande pergola, waarin de daken van de kiosken zijn opgenomen, verbindt de gebouwtjes
met elkaar en wordt daartussen ondersteund door ranke kolommen. De pergola was oorspronkelijk bekleed met smalle latten, zowel aan de onderkant als aan de zijkanten. Tussen de kiosken
was de pergola voorzien van een reeks driehoekige openingen met het oog op de lichtinval. Oorspronkelijk stond er op de pergola winkelreclame.
Waardering object in relatie tot de elementen op de schaalniveaus district, wijk en buurt
Stedenbouwkundige waarden
–– district
Het object ontleent geen waarden aan de relatie met de elementen die zijn gedefinieerd als
beeldbepalend op het schaalniveau van het district.
–– wijk
Het Staalmanplein en met de kiosken bepalen hier in belangrijke mate de kwaliteit van de Johan
Huizingalaan, een wijkweg.
–– buurt
Door de samenhang in de bebouwing die in Slotervaart door middel van een clustering naar
bouwhoogten werd nagestreefd heeft de buurt een eigen karakter gekregen.
De centrale ligging en de betekenis van het Staalmanplein voor de buurt zijn redelijk waardevol.
Integriteit
De ruimtelijke verbinding tussen het Staalmanplein en de Huizingalaan is nog grotendeels intact.
Door de stedelijke vernieuwingsprojecten rondom het ensemble van Staal en Keesman is de doorzetting van het groensysteem van de kleinere naar de grotere schaal niet meer helder.
De bebouwing rondom het ensemble is grotendeels gesloopt en vervangen voor nieuwbouw.
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Omdat de nieuwbouw een meer gesloten karakter heeft dan de oorspronkelijke bebouwing – vooral aan de zuidkant – is de doorschakeling van het groen onderbroken en het tuinstadkarakter hier
deels verloren gegaan.
Waardering van het object
Ensemblewaarde
De ensemblewaarde komt tot uitdrukking door de wijze waarop de uiteenlopende functies zijn
ondergebracht in verschillende blokken van zowel hoog- als laagbouw, die de openbare ruimten
(groene hoven en een plein) afbakenen.
Het ensemble heeft een belangrijke openbare functie binnen de buurt, vooral aan de zijde van de
Johan Huizingalaan met het Staalmanplein.
Architectonische waarde
Dit object is typerend voor de manier waarop architecten die al voor de oorlog nadachten over de
relatie tussen functionaliteit en vormgeving na de bevrijding omgingen met de dictaten van de
regelgeving en de consequenties van de innovaties in volkshuisvesting.
Het ritme van de vorm en plaatsing van de balkons en de metselverbanden op de begane grond
zijn bijzonder.
De schuine, verspringende balkons zijn van bijzondere architectonische betekenis en verbijzonderen het ensemble. Verder is van bijzondere betekenis de horizontale betonnen gevelgeleding
door middel van doorgaande betonnen banden aan de onder- en bovenzijde van de balkons en de
vensters.
Zeldzaamheidswaarde
Een dergelijke vorm en samenstelling van een ensemble komt in de Westelijke Tuinsteden verder
niet voor en heeft een hoge zeldzaamheidswaarde.
Losse kiosken op een plein en de wijze waarop deze door middel van een luifel onderling zijn verbonden, zijn niet bij de andere complexen in Slotervaart te vinden.
De zeldzaamheidswaarde van het complex is vooral gelegen in het alternerend stelsel van de vorm
en de ritmiek van de plaatsing van de balkons en de sculpturale wijze waarop deze de gevels
bepalen.
De schuine, verspringende balkons aan de plein- en hofzijde hebben een hoge zeldzaamheidswaarde.
Integriteit
De laagbouw met winkels aan de Johanna Reynvaanstraat, die het noordelijke en zuidelijke deel
oorspronkelijk van elkaar scheidde is gesloopt waardoor de haak die het Staalmanplein omsluit nu
in open verbinding staat met de zuidelijk gelegen hof en bouwstroken.
De inrichting van het Staalmanplein is verschillende keren gewijzigd. Aanvankelijk was het plein
betegeld en ingericht met plantenbakken en banken, later is het voorzien van een bomenrij die
een carré vormen. In de jaren zeventig is een kinderdagverblijf op het terrein gebouwd. Een deel
van de bomen is inmiddels gekapt en het kinderdagverblijf is weer gesloopt. Daarvoor in de plaats
is een speeltuintje met zandplaats en enkele speeltoestellen gekomen.
De bouwblokken zijn nog intact. De strook met winkels en bedrijven is gesloopt.
De oorspronkelijk houten kozijnen zijn tijdens een renovatie in de jaren tachtig voor een groot
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deel vervangen door kunststof kozijnen.
De dakranden van de kiosken en de pergola zijn voorzien van trespa beplating; de schrootjes van
het plafond van de pergola zijn wit geverfd. Na de renovatie is de winkelreclame op de zijkanten
van de pergola aangebracht.
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63. Plattegrond van het ensemble
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65. Oost- en westgevels van blok 16, 22A en 22B
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66. Oost- en westgevels van blok 19, 20 en 21
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69. Plattegronden 1e, 2e, 3e en 4e woonlaag blok 15 en 18
123

70

71

72

73
124

74

75

76

77

78

79

80

81
125

De toekenning van de hoogten van waarden aan het object
Na de beschrijving, analyse en waardering volgt de toekenning van de hoogten van de waarden.
De methode wordt hier getoetst aan de hand van het object van Staal en Keesman in Slotervaart.In
het schema hiernaast zijn per schaalniveau waarden toegekend. Het schema is aangepast aan de
ordekaarten van het AUP, zodat de uitkomsten vergelijkbaar zijn.
De schaalniveaus ‘bouwblok’ en ‘elementen en details’ zijn daarom samengevoegd.Het is uiteraard ook mogelijk de toekenning van waarden los te koppelen van de ordekaarten. Daarvoor kan
gebruik worden gemaakt van schema 6 in deel 1.
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Object: C. Keesman, A. Staal, portieketagewoningen Staalmanplein, Slotervaart, deelplan C
categorie

schaalniveau

criteria

waardering
-

A

B

de ruimten

bouwblok

elementen en
details

C

D

ensemble

buurt
wijk
district

- De betekenis van de ruimtelijke organisatie
(woningtypen, plattegronden).
- De betekenis van het interieur.
- De betekenis vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur.
- De betekenis van het object vanwege de wijze
van ontsluiting.
- De betekenis van het object vanwege de oriëntatie/bezonning.
- De betekenis vergeleken met vergelijkbare
gebouwen (typerend, uniciteit) – gelet op de
plattegronden.

-/+ +

waarden
++

x
-

-

x

-

waardering
-

-/+ +

architectonische
waarden

x

representativiteit /
uniciteit

x

architectonische
waarden

x

representativiteit /
uniciteit

x

punten
(0-5 per
catego++
rie)
3

x
x
x

x

- De betekenis van het bouwblok of bouwdeel
vanwege de toegepaste bouwmethode.
- Betekenis in termen van esthetische kwaliteiten
(proporties, ritme, maatsystemen e.d.).
- De betekenis van het object als uitdrukking van
typologische ontwikkelingen.
- De betekenis van het object binnen het oeuvre
van de architect.
- De betekenis vergeleken met vergelijkbare
gebouwen (representatief, uniek) – gelet op
de constructie, de architectuur (verhoudingen,
ritmes).
- Gaafheid, herkenbaarheid van het bouwblok/
gebouw.

x

4

x
x
x
x

- Belang van de afzonderlijke elementen en/of
details vanwege de compositie.
- Belang van de afzonderlijke elementen en/of
details vanwege de detaillering.
- Belang van de afzonderlijke elementen en/of
details wegens het materiaal- en kleurgebruik.
- Belang van de afzonderlijke elementen en/of
details wegens de toepassing van ornamentiek
en/of monumentale kunst
- De betekenis van de elementen en/of details in
vergelijking met andere gebouwen.
- Gaafheid/integriteit van de elementen en /of
details.

integriteit

x

architectonische
waarden

x

representativiteit /
uniciteit
integriteit

x

x

x

x
x

x

- De betekenis van het object wegens de wijze
van verkaveling, perceelindeling en typologische
differentiatie.
- De betekenis van het object in vergelijking met
andere objecten. Belang van het object wegens
zeldzaamheid of representativiteit.
- Gaafheid van het object (belang van het
ensemble of complex wegens de gaafheid en
herkenbaarheid van het geheel en van de samenstellende onderdelen (verschillende gebouwen,
hekwerken, tuinaanleg, bestrating e.d.).

x
x

integriteit

x

x

Totaal

ensemblewaarden

x

3

x

3

x

cultuurhistorische
waarden
stedenbouwkundige waarden
integriteit

x
x

representativiteit /
uniciteit

x

- De betekenis van de cultuurhistorische context
- De betekenis van de stedenbouwkundige
context van het object (de infrastructuur, het
groen, het water en de overige bebouwing) op het
schaalniveau van de buurt, de wijk, het district.
- De gaafheid van visuele en ruimtelijke verbindingen tussen het object en de stedenbouwkundige context.

x
x

x
x

13

Schema 1: het vaststellen van de hoogten van de waarden per schaalniveau en criteria, toegepast bij het object
van Staal en Keesman in Slotervaart
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CONCLUSIE
Het doel van dit proefschrift was te onderzoeken hoe bestaande waarderingsmethodieken
verbeterd zouden kunnen worden, zodat ze toepasbaar zijn voor de waardering van naoorlogse
wijken en daarmee de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van
naoorlogse wijken vast te stellen om deze vervolgens ten goede te laten komen aan toekomstige
renovaties. Uitgangspunt was de constatering dat de bestaande systemen te kort schoten: die gingen voorbij aan de geheel nieuwe ruimtelijke relatie tussen architectuur en stedenbouw die in de
woonwijken van de jaren vijftig en zestig gestalte kreeg. Om de mogelijkheden van een bijgestelde
werkwijze te onderzoeken werd gekozen voor de methodiek van een case study. Daartoe werden
de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam geselecteerd. Deze vertegenwoordigen alle algemene
kenmerken van een naoorlogse woonwijk in Nederland: ze bestaan grotendeels uit sociale woningbouw in een beperkt aantal gerepeteerde typen; ze zijn verkaveld met het doel open bebouwingswijzen mogelijk te maken, die tot een spel van bouwvolumes en open ruimtes leidden die
nieuw waren; ze laten een hiërarchie van schaalniveaus zien die, in oplopende grootte, begint bij
de woning en via de buurt (het ensemble) en de wijk naar het stadsdeel voert.
Als alle wijken hebben ook de Westelijke Tuinsteden naast generieke ook specifieke karakteristieken. Die ontlenen ze aan het feit dat ze zijn gerealiseerd binnen het kader van een – later aangepast – stedenbouwkundig plan uit de jaren dertig, dat werd opgezet door de toenmalige voorzitter
van de CIAM, Cornelis van Eesteren. Toch is de uiteindelijke opzet en inrichting van het Algemeen
Uitbreidingsplan (AUP) typerend voor de naoorlogse woonwijk in Nederland, zeker nadat in de
jaren veertig in het oorspronkelijke plan aanpassingen werden doorgevoerd. Het staat echter buiten kijf dat het auteurschap van Van Eesteren wel gevolgen heeft gehad voor de aandacht die de
Westelijke Tuinsteden in de (vak-)pers en de geschiedschrijving kregen; ook heeft het de meningsvorming over erfgoedwaarden van deze wijken beïnvloed. Dat het stedenbouwkundige plan van
Van Eesteren is leidde er aanvankelijk toe meer erfgoedwaarden aan het ruimtelijk geraamte toe te
kennen dan aan de architectonische invulling daarvan. Daarmee werd voorbijgegaan aan het feit
dat de erfgoedwaarden juist in de wisselwerking tussen beide te vinden zijn.
Bij het verrijken van de bestaande methoden is uitgegaan van de architectuurgeschiedenis, zij het
dat deze is geplaatst binnen het kader van de nieuw ontwikkelde erfgoedwetenschap. De nadruk
ligt daarin op de verbreding van het denken over monumenten en erfgoed door aandacht te vragen voor aspecten die weliswaar verband houden met het object, maar niet te herleiden hoeven te
zijn tot nauwgezet beschreven karakteristieken daarvan, of tot de manier waarop het zich tot historische ontwikkelingen verhoudt. Te denken is aan de perceptie van leken en andere stakeholders,
en belevingswaarden; wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze niet voortvloeien uit historisch
of architectuurhistorisch onderzoek. Erfgoedwetenschappers proberen methoden te ontwikkelen
die recht doen aan het hele palet aan waarden. Daarmee is niet gezegd dat de erfgoedwetenschappers de betekenis van de architectuurgeschiedenis miskennen, maar begrijpelijkerwijze richtten
ze zich in hun publicaties vooral op nieuw ontgonnen terrein. Erfgoedwetenschap en architectuurgeschiedenis zijn complementair, maar de opkomst van de eerste leidt tot de suggestie dat van
de architectuurgeschiedenis geen bijdrage meer te verwachten was aan de verdere evolutie van
de erfgoedwetenschap. Dit proefschrift tracht die te verrijken en doet dat vooral door een nieuwe
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element toe te voegen aan de documentatie van naoorlogse woonwijken: de consequenties van de
ruimtelijke samenhang tussen district, wijk, buurt, ensemble en object.
Nadat in de introductie de probleemstelling, de (architectuurhistorische) methode en de karakteristieken van de Westelijke Tuinsteden zijn behandeld gaan de eerste hoofdstukken van dit
proefschrift in op de ontwikkeling van monumentenzorg naar erfgoedwetenschap en de theorievorming over waarden en waardenstellingsmethoden; deze geven de state of the art weer. Dit deel
is afgesloten met een voorstel voor een bijgestelde methode van waardenstelling voor naoorlogse
woonwijken – want een van de ambities van deze studie is om deze methode op alle vergelijkbare
woonwijken te kunnen toepassen. Daarna volgen hoofdstukken die de realisatie van enkele geselecteerde delen van de Westelijke Tuinsteden uitvoerig belichten, waarbij onder andere de moeizame weg naar het open stadsbeeld wordt belicht. De gevolgen van de stedelijke vernieuwing
komen in een afzonderlijk hoofdstuk aan bod.
Inzet van het hier gepresenteerde model is niet om de kwaliteiten van het oorspronkelijke plan
koste wat het kost te bewaren of terug te brengen. Hoewel de waarden van de oorspronkelijke
situatie een grote rol spelen wil daarmee niet gezegd zijn dat alle latere wijzingen ten koste van
erfgoedwaarden ging. Bij de grootschalige vervangende nieuwbouw en verdichtingsoperatie in
het begin van de jaren 2000 was dat zeker wel het geval, maar er zijn ook voorbeelden van interventies die ofwel oorspronkelijke waarden hebben versterkt, ofwel nieuwe hebben toegevoegd
zonder bestaande aan te tasten. Elke hedendaagse vorm van waardestelling kan in het teken staan
van ‘behoud door vernieuwing’: revitalisatie van deze wijken moet mogelijk zijn, en dat hoeft niet
ten koste te gaan van erfgoedwaarden van het bestaande.
Uitgangspunt van deze studie zijn de zogenaamde ‘ordekaarten AUP’. Wanneer een complex gerenoveerd of verbouwd moet worden, bieden de ordekaarten voor architecten te weinig houvast.
Vooral voor orde 2 projecten is het de vraag in hoeverre dat bescherming biedt. Wat zijn de richtlijnen voor de omgang met orde 2 gebouwen? En wat te doen met orde 3?
Is elk object of ensemble in orde 1 een monument? De waardestellingen in dit proefschrift gaan
een stap verder en geven aan waar de waarden precies zitten en waar meer en waar minder ruimte is om in te grijpen in een gebouw.
Hoe ziet deze methode eruit? Een systeem werd opgezet dat uitgaat van de waardering op verschillende schaalniveaus die voor naoorlogse wijken karakteristiek zijn. Per schaalniveau werd
geïdentificeerd welke kenmerken de waarden (kunnen) bevatten. Dit stelsel, dat hieronder nader
wordt toegelicht, absorbeert de waarden die in de vorige hoofdstukken aan het licht zich gebracht
– deels komen die voort uit de voorgeschiedenis, en feitelijk maken de hoofdstukken waarin deze
– met de latere lotgevallen van de wijken – zijn behandeld deel uit van de waardestelling. Uit oogpunt van compositie is het echter niet doenlijk deze uitgebreide passages integraal op te nemen
in het afsluitende, derde deel, dat uit een beschrijving bestaat van de verschillende schaalniveaus,
de ruimtelijke relatie tussen deze niveaus, de objecten binnen deze niveaus en de objecten zelf.
Hier komen ook aspecten aan de orde die meer algemene, minder direct aan objecten gerelateerde
historische en cultuurhistorische waarden belichten waarin binnen de erfgoedwetenschap veel
waarde wordt toegekend.
Het derde deel laat zien op welk schaalniveau meer, en op welk schaalniveau minder ruimte
is voor ingrepen. De zogenaamde lange lijnen hebben over het algemeen grote waarde omdat
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hieraan vaak groen en/of water gekoppeld is. Waar de architectuur soms wat naar achter ligt of
dankzij de open bouwwijze ontstaan er vaak groene ruimtes gekoppeld aan de infrastructuur. De
infrastructuur structureert de tuinsteden. De waarden op buurt- en wijkniveau – de tussenschalen
– en ensembles zijn bij de oorspronkelijke bebouwing groot, omdat hier de doorkoppeling van het
groensysteem merkbaar is. Het doorlopende groensysteem, dat op elk schaalniveau voelbaar is,
is één van de belangrijkste kwaliteiten van de Westelijke Tuinsteden. In het groen en de openbare ruimte is lange tijd te weinig geïnvesteerd, wat ten koste ging van de leefbaarheid. Inmiddels
staat dit weer duidelijk op de agenda. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de vernieuwing
van de openbare ruimte (bestrating, groenvoorziening). De hier beproefde benadering laat zien dat
stedenbouwkundige waarden niet los kunnen worden gezien van de architectuur: er is sprake van
een vaak zorgvuldig overwegen spel tussen de gebouwen en de openbare ruimten. De architectuur is niet zonder meer uitwisselbaar – en dat is niet alleen een gevolg van de compositie van de
gevels maar vooral van de ruimtelijke interactie van gebouw, buurt, wijk en in sommige gevallen
het district.
De architectuur in de naoorlogse wijken in het algemeen en in de Westelijke Tuinsteden in het
bijzonder is veel minder eentonig dan vaak wordt voorgestaan. Het laat een breed palet zien aan
stijlen, bouwmethoden, materialen en verkavelingswijzen in verschillende bouwhoogten. Er
bouwden architecten van verschillende richtingen en scholen. Veel van hun werk is wel degelijk
waardevol. Het leidde tot het voorkomen van massiviteit en het benadrukken van openheid. De
openbare ruimte dringt tot in het kleinste schaalniveau door. Dankzij duidelijke richtlijnen, vooral
op het schaalniveau van het bouwblok, die door supervisoren nauwlettend werden bewaakt, is
er sprake van verscheidenheid in eenheid. De architectuur uit de beginperiode is kleinschaliger
en diverser, met gevoel voor detaillering, waarbij vaak ook nog versieringen werden aangebracht
die de ensembles verbijzonderden. In de latere periode werd de architectuur grootschaliger, was
meer sprake van de toepassing van dezelfde bouwmethoden en wat minder oog voor detaillering.
Versiering komt dan niet meer voor.
Recentelijk gerenoveerde blokken laten zien dat door elementen en details (bijvoorbeeld kunststof
kozijnen) te vervangen door iets wat met de oorspronkelijks situatie te maken heeft, deze blokken
weer een heel nieuw uiterlijk hebben gekregen en weer lang mee kunnen. De kwaliteiten van de
architectuur worden weer zichtbaar. Dit was bijvoorbeeld het geval bij De Koningsvrouwen van
Landlust en bij de woningen van Evers en Sarlemijn in Slotermeer. Een dergelijke operatie op grote
schaal, zoals destijds bij de Gordel 20-40, zou wenselijk zijn. Maar daarmee is niet gezegd dat het
optimaliseren van erfgoedwaarden in de Westelijke Tuinsteden alleen te bereiken is door terug te
keren naar de oorspronkelijke situatie – deze studie wil ontwerpers en beleidmakers een methode
aan de hand doen die ook vernieuwingen en transformaties mogelijk maakt. Ook daarbij dient het
waardenpallet op de verschillende schalen als uitgangspunt. Dit verder uit te werken valt echter
buiten het kader van deze studie.
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SUMMARY
Assessing the heritage significance of post-war neighbourhoods in The
Netherlands from an architectural historian’s perspective
The example of the Western Garden Cities in Amsterdam
Introduction
Post-war neighbourhoods represent the majority of the housing stock in the Netherlands. Having
completed their lifecycle – and, in some cases, become the scene of social problems – their reconstruction has become a major issue mainly since the 1990s. This led to interventions at the expense of their original architectural and urban qualities. In the mid-1990s, this resulted in large-scale
demolition and reconstruction plans in which cultural heritage aspects were largely neglected.
Since the crisis that began in 2008, the pace of reconstruction work slowed down. At the same
time, the architectural qualities inherent in these neighbourhoods were identified as uniquely
valuable, leading to attempts to scientifically establish their potential as cultural heritage. This
brought to light serious gaps in the historical knowledge about these neighbourhood. Moreover,
the customary heritage evaluation methods – proved to be unsuitable. For these neighbourhoods,
improved methods are needed.
Aim of the research
The aim of this research is the development of heritage assessment methods geared to the specific
character of post-war neighborhoods, using the Western Garden Cities as a case study. Its perspective is that of architectural and urban history. In order to achieve its goal, it identifies
–– the gap between the state of the art in architectural historical studies, and what is needed to
provide a solid basis for heritage assessment, and
–– the gap between the state of the art of heritage assessment methods and what is required to
address the specific qualities of postwar neighborhoods.
In the 1950s and 1960s, these neighborhoods were internationally acclaimed as showcases for the
latest architectural and urban ideas. That calls for a thorough evaluation of the qualities that were
seen as innovative at the time they were built. It encompasses an analysis of the different neighborhoods, including an inventory and description of the different architects involved in the realization of the Western Garden Cities. Additional research focuses on aspects of the Western Garden
Cities that are understudied, notably the emergence of a specific relation between open spaces and
buildings, and the modifications that were made in the late 1940s and 1950s to accommodate the
principles of the neighborhood unit concept, and the industrialization of the building trade.
The assessment of heritage significance is common practice in heritage planning worldwide. It
provides the justification for listing certain properties as heritage, and defines guidelines for its
conservation. Traditionally, heritage assessments were primarily expert-based and disciplinary, led
by architectural historians and archaeologists. Their main focus was the conservation of tangible
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attributes and historic values. Over time, assessments have become far more integrated, including
the visions of non-experts and the knowledge of varied disciplines. They began to include intangible values such as their social characteristics. Despite the growth of interest in the assessment of
heritage significance, there is little research studying the effects of these trends. Even the traditional methods remain understudied, and the new ways architectural historians and archaeologist
see heritage has not been properly analyzed. Focusing on these rather theoretical aspects, the
role of architectural history – originally the leading discipline in monument conservation policies
– appeared to become less dominant. One of the goals of this thesis is to arrive at a valid balance
between the discipline of architectural history and the cultural assessment values and methods
explored by the cultural heritage discipline. This research specifically addresses issues that clearly
need to be tackled, foremost the development of an area-based rather than an object-based
approach, and the consequences of the new relations between buildings and open spaces. This is
indispensable for the development of a scientifically valid method for assessing the architectural
and urban values of the Western Garden Cities, which should also be applicable in similar postwar housing estates. One of the innovative features of this research is the way it takes buildings
as a starting point for an analyzing the effects of their urban setting: while incorporating urban
phenomena, the focus is on architecture. This PhD research wishes to inspire concrete intervention
processes in post-war housing estates with well-founded expertise of their architectural values,
allowing policymakers and designers to make scientifically justified decisions.
The thesis has three parts. Part I begins with an attempt to outline the state of the art in monument conservation and the newly emerged discipline of cultural heritage assessment. It culminates in a ‘toolkit’ for cultural value assessment of post-war housing estates, the most important innovation being the way it addresses the spatial relations between the scales levels of the
district, the neighborhood, the sub-neighborhood (‘buurt’), the ensemble and individual building
blocks.
Following the theoretical ramifications of Part I, Part II describes how the Western Garden Cities
came into being. It begins with the General Expansion Plan, which a team headed by Cornelis van
Eesteren – at the time president of the CIAM – completed in 1934. In the 1940s the original plan,
of which only a fragment had been realized before World War II, was modified to incorporate the
latest ideas in urban planning, notably the concept of the neighborhood unit. The result is characteristic for post-war neighborhoods in the Netherlands. Although only relatively small parts were
completed in the 1930s, they represent the main issues at stake at the time, notably the difficulties inherent in the dissolution of the closed building block, the design housing of which all sides
were visible form the street (exposing laundry to everybody when it was left to dry outside), and
the monotonous, boring visual aspect of endlessly repeated rows of housing. With a few exceptions, these were built by private investors, most of whom resented the views of Van Eesteren
and his team. In the 1940s, the public authorities seized power over public housing; the role of
private investors became marginal. The state issued very strict rules and regulations that from
now on determined public housing. The need to cope with the housing shortage (dubbed ‘public
enemy number one’) called for standardization, mechanization and the introduction of industrial
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buiding techniques. The next chapters describe the plans of a number of neighborhoods, following
the spatial hierarchy from the district down to the individual buildings. Part II concludes with a
number of architect biographies; these add to the palette of values by demonstrating how their
projects in the Western Garden Cities reflect their personal responses to the fundamental changes
in architecture and urbanism in the mid-twentieth century.
Part III tests the knowledge base of Part I, notably the spatial relations between different scale
levels – in an number of cultural heritage assessments for selected buildings – mostly housing
blocks. Written from the perspective of architectural history, it implicitly incorporates the values
resulting from the historical analysis of Part II – since these have been outlined in detail there, there is no need to repeat them here. Part III intends to combine the advantages of the expanded envelope of the discipline of cultural heritage – without trying to incorporate all of its innovations,
the focus being the interplay of different scale levels – with the findings of architectural history.
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In de jaren vijftig en zestig golden de naoorlogse wijken als
toonbeelden voor een nieuwe manier van leven: licht en frisse
lucht doorstroomden de door met groen omringde woningen.
In de jaren negentig leken de dromen vervlogen. Verloedering
en toenemende onveiligheid leidden tot de noodzaak in te
grijpen. Liberalisatie van de woningmarkt en de wens van de
overheid om het aandeel van de sociale woningbouw terug te
dringen noopte woningbouwcorporaties om zich als
marktgerichte projectontwikkelaars te manifesteren. Dit heeft in
veel gevallen tot sloop en nieuwbouw geleid. De laatste jaren is
er weer veel meer aandacht voor de oorspronkelijke
bebouwing. Dit bracht tekortkomingen van bestaande
waarderingsmethodieken en kennis over deze wijken aan het
licht. Dit onderzoek naar de erfgoedwaarden bouwt voort op
wat overheden, wetenschappers en theoretici al hebben
verricht. Bestaande methodieken worden aangevuld en
bijgesteld om te komen tot een waarderingsmethodiek die
recht doet aan de opbouw en kwaliteiten van deze wijken. Deze
wordt getest aan de hand van de Westelijke Tuinsteden in
Amsterdam, die daarvoor aan een uitgebreid
architectuurhistorisch onderzoek worden onderworpen. In het
onderzoek worden verschillende schaalniveaus op elkaar
betrokken om zo te kunnen komen tot een gebiedsgerichte
behoud- en ontwikkelingsstrategie. Hoewel ruime aandacht
wordt geschonken aan de onderliggende theorievorming is
deze studie gericht op het aanleveren van een praktisch
instrument voor eigenaren, beleidmakers, politici, architecten,
stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers.
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