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Voorwoord 

Bet Schisma tussen monumentenzorg en architectuur. Oat was het thema van 

het afstudeer atelier dat een trimester voor aanvang van mijn afstuderen was 

begonnen. Bet thema sprak me aan maar instromen kon niet. Gelukkig vond 

ik Professor Colenbrander bereidt een tweede atelier met het zelfde thema te 

beginnen. Mijn dank hiervoor is nog steeds groat, ik denk niet dat ik met zoveel 

plezier aan dit project gewerkt had onder een andere be gel eider of met een ander 

thema .. 

Bet echte werk was begonnen, afstuderen. Waarvan het einde ver weg blijft 

lijken tot je opeens groenlicht hebt en een datum. In het begin was het zoeken 

naar een juiste opgave, wat met een thema alleen ben je nog nergens zo bleek. 

De opgave zou hoe dan ook herbestemming betekenen, gezien het thema. "Jn 

het atelier warden aan de hand van verschil/ende concrete ontwerp- annex 

restauratie-opgaven - van autonome gebouwen tot sterk contextuele ensembles 

- de mogelijke posities onderzocht het actuele ontwerp ten opzichte van de 

voortschrijdende tijd"1
• Ik wilde een opgave waarbij zowel de stedebouwkundige 

als de architectonische kant belangrijk waren. Dit grensgebied tussen de 

architectuur en de stedebouw heeft mij gedurende mijn studie altijd gefascineerd 

omdat het gaat om ontwerp maar vooral ook om ruimtelijke beleving en de 

samenhang tussen binnen en buiten, publiek en prive. 

De idee was om een context te onderzoeken die nu monumentaal zou kunnen 

warden bijvoorbeeld omdat deze 50 jaar oud is of door het terugtrekken van 

de huidige functie. Mijn keuze vie! op een context die hevig ter discussie staat 

juist omdat deze nu, na 50 jaar, monumentaal verklaard zou kunnen warden. 

De naoorlogse stad. Bet leek me een interessant onderwerp om me mee bezig 

te houden, omdat een andere blik op monumentaliteit nodig is. De traditionele 

Prof Bernard Colenbrander; beschrijving van het thema: Het Schisma tussen architectuur en 
monumentenzorg; Afstudeeratelier M4 leerstoelgroep AHT 
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object gerichte methode die toegepast wordt op historische centra en dergelijke is 

nauwelijks toepasbaar op de context van de naoorlogse stad. Een goed standpunt 

ontwikkelen was echter niet eenvoudig. Er bestaan ondertussen heel wat studies 

die naoorlogse stedebouw analyseren en oak een aantal vemieuwingsopgave zijn 

inmiddels alweer kritisch bekeken. Maar op een of andere manier lijkt men niet te 

komen tot een eenduidige theoretische basis van waaruit een naoorlogse context 

kan warden benaderd. In deze scriptie doe ik een paging een stap dichter bij een 

dergelijke methode te komen. 

In het begin ben ik analytisch en praktisch te werk gegaan, met een focus 

op het gekozen gebied: Slotermeer een staddeel van Amsterdam gelegen in de 

Westelijke Tuinsteden. Om vervolgens uit te zoomen en me te verdiepen in de 

theoretische grondslag van het ontwerp van Slotermeer, de Westelijke Tuinsteden 

en de naoorlogse stad in het algemeen. Naarmate ik meer ging begrijpen van de 

theorie en de ideeen die ten grondslag lagen aan de stedebouwkundige context 

ging ik oak inzien waarom die andere benadering van monumentaliteit nodig is. 

Oak bij architectuur betekent onderzoek doen voomamelijk het uitsluiten van 

mogelijke opties. Zoeken naar een oplossing, en analyseren of het de juiste is. 

Wanneer je dan een passende gevonden hebt kun je je nag vele malen afvragen 

of <lat echt wel de beste is, mis je niet nag iets ergens? Die twijfel zal wel nooit 

verdwijnen, maar het is het waard, omdat ze alleen ontstaat nadat je iets nieuws 

hebt ontdekt. 

De tweeledigheid van de opgave - een theoretisch en een praktisch gedeelte 

- maakte het zo nu en dan niet gemakkelijker. Toch ben ik er van overtuigd <lat het 

een goede tweeledigheid is. Omje praktijk te kunnen toetsen aan de theorie, maar 

oak om je theorie te kunnen ontwikkelen aan de hand van wat je in de praktijk 

ontdekt. Op een gegeven moment vallen de twee werelden in elkaar en versterken 

ze elkaar. 

Het resultaat van het theoretische onderzoek ligt voor u. Dit dee! van het 

project staat op zichzelf als essay maar is duidelijk een onderdeel van het gehele 

project. In <lit essay stel ik een methode voor en definieer ik een gebiedsspecifieke 

aanpak. Deze pas ik vervolgens toe op Slotermeer. In het praktijk verslag ga ik 

JO 



in op de daadwerkelijke ingreep: het ontwerp als resultante van de voorgestelde 

methode. 

Dit alles had niet tot stand kunnen komen zonder de hulp van anderen. Ten 

eerste wil ik mijn begeleiders, Bernard Colenbrander, Catherine Visser en Ralph 

Brodruck hartelijk danken voor de intensieve begeleiding en ondersteuning. 

Zonder hen was ik nooit zover gekomen. Ook aan mijn ateliergenoten Joep en 

Sander heb ik veel te danken, samen hard werken maar ook samen ontspannen! 

Stadsdeel Geuzeveld-Slotermeer stelde geheel kosteloos de benodigde 

archiefstukken ter beschikking, zodat ik kon graven in oude bouwtekeningen, ze 

waren zeer vriendelijk en behulpzaam. Vincent van Rossem en Jeroen schilt, van 

Bureau Monumenten & Archeologie Amsterdam waren zo vriendelijk hun kennis 

betreffende het onderwerp met mij te delen, tijdens de DoCoMoMo excursie naar 

het desbetreffende gebied, en later ook persoonlijk. 

Dan natuurlijk alle docenten die mij in de verschillende fases van mijn studie 

begeleid hebben, mijn dank, ik heb veel geleerd! Maar het allermeest leerde ik 

toch van de discussies met medestudenten en (studie)vrienden. Speciaal wil ik 

Merel noemen omdat ze me keer op keer helpt mijn punten aan te scherpen met 

haar kritische blik, en Anne die het theoretische gedeelte van mijn project gelezen 

en op zeer bruikbare wijze geredigeerd heeft. 
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Ajb I: Jnpandige, geheel met wonigen volgebouwde terrein. Suikerbakkergang Jordaan Amsterdam 
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Als laatste mijn ouders, die mijn gehele studie niet alleen financieel mogelijk 

hebben gemaakt maar ook altijd achter me staan in de keuzes die ik maak. 

De opgave van de N aoorlogse Stad 

In 1946 verscheen het boek De stad der toekomst, de toekomst der stad, van 

de studiegroep Bos. Het eerste hoofdstuk opent helder: 

"Het wezen van de stad kan warden samengevat in een tweetal begrippen: 

de concentratie, de opeenhoping van mensen, woningen, fabrieken en 

werkplaatsen random een zeker centrum, en de intensivering, de verheviging 

van het maatschappelijke !even en van het leventempo, hetgeen zich uit 

in een zekere nerveuze spanning, voortdurende activiteit, veelheid van 

initiatieven en ideeen. In beide opzichten onderscheid de stad zich duide!ijk 

van het platteland, dat gekenmerkt wordt door een gespreide bebouwing en 

bewoning en door een langzaam levenstempo "2. 

Wat betreft de perceptie van stad en platteland lijkt weinig veranderd: nog 

steeds associeren we de stad met bebouwing, dichtheid en steen en het platteland, 

als de klassieke tegenpool hiervan, met openheid en groen. Toch zijn er al vele 

pogingen ondemomen deze twee tegenpolen te verenigen in een leefconcept. De 

functioneel organische naoorlogse stad is er een van. Een stad in open bebouwing 

met veel groen, waar de schijnbaar tegenstrijdige elementen groen en steen 

warden samengebracht in een nieuwe stad. 

Met het beeld van de overvolle, onhygienische, krottige en benauwde steden 

en woningen vers op het netvlies, kwam de functionalistische avant-garde met 

de idee van licht, lucht en ruimte voor iedereen en een scheiding van de functies 

wonen, werken, recreeren en verkeer. Het nieuwe stedebouwkundige principe 

dat op basis van deze ideeen tot stand kwam, werd na de Tweede Wereldoorlog 

veelvuldig gebruikt als concept voor de nieuwe stadsuitbreidingen die op dat 

2 Ir. A.Bose.a., De stad der toekomst, de toekomst dcr stad, Rotterdam 1946 
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moment in hoog tempo uit de grond gestampt werden. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er van de ongeveer 2, 1 miljoen 

woningen die Nederland rijk was rond de 86.400 verwoest, waarvan 43.500 zwaar 

en 293.000 licht beschadigd.3 Herstel van oorlogsschade en de hoge woningnood, 

mede als gevolg van de sinds 1942 stilliggende bouw, bepaalden de wederopbouw

en uitbreidingsplannen. Het bevolkingsaantal, en dan voomamelijk het aantal 

huishoudens, nam na 1945 sterk toe. Dit had te maken met de explosie van tot na 

de oorlog uitgestelde huwelijken en de hierop volgende babyboom4 Daarom waren 

er meer (eengezins)woningen nodig. De druk op de stedelijke woningmarkt, die 

voor de oorlog al hoog was, nam alleen maar toe. Met de woningwet van 1901 

(en de wijzigingen van 1921 en 1931) had de overheid de woningmarkt enigszins 

gereguleerd en gesocialiseerd. Desondanks bleven particuliere ondememers 

het grootste dee! van de woningbouw realiseren, wat betekende dat vooral 

geYnvesteerd werd in woningen die eigenlijk te groot en te duur waren voor het 

gemiddelde arbeiders gezin. Na de Tweede Wereldoorlog werd het tekort aan 

geschikte woningen echter zo nijpend dat er meer nodig was dan enkel regels en 

wetten: de overheid werd verantwoordelijk voor de woningproductie. Dit zorgde 

voor een verdere marginalisering van de particuliere woningbouw, hetgeen 

de gemiddelde kwaliteit van de woningbouw ten goede kwam. 5 De overheid 

beschikte echter over een beperkte productiecapaciteit, waardoor het schaarste 

probleem onvoldoende het hoofd geboden kon worden. Dit had tot gevolg dat de 

opbouw moeizaam op gang kwam en veel van de originele plannen in een sterk 

versoberde versie werden uitgevoerd. 

"De Wederopbouw (1940-1965) was een van de meest idealistische 

perioden in de geschiedenis van architectuur en stedenbouw. Ideeen voor 

3 Anita Blom, Bregit Jansen, Marieke van der Heide; De typologie van de vroeg-naoorlogse 
woonwijken. In opdracht van het Projectteam Wederopbouw van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 
april 2004; Zeist 

4 Van 8.8 miljoen mensen in 1940 tot 12.9 miljoen in 1970. Van 2,3 miljoen gezinnen in 1947 naar 3,6 
miljoen in 1971. De gemiddelde woningbezetting daalde in die periode ook nog eens van 6,2 naar 3,7. 

5 Vincent van Rossem, Jeroen Schill, Jos Smit (kemredactie); De organischc woonwijk in open 
bebouwing pag 26-27; jaarboek Cuypersgenootschap 2001; 010 uitgevers, Rotterdam 2002. 
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een maakbare samenleving, met al zijn collectieve waarden, werden op 

grate schaal in praktijk gebracht. De galerijfiat en de portiek etagewoning 

zijn te zien a!s mijlpalen van de volkshuisvesting: licht, lucht en ruimte 

kwamen binnen bereik van de massa. Door de grate woningnood en de 

beperkte productiecapaciteit was de Wederopbouw echter ook een schrale 

tijd. 

De povere oplossingen en de onvolkomenheden van de technische 

bouwsystemen zorgen nu voor problemen. Bovendien blijken de 

wijkconcepten niet goed in staat om maatschappelijke veranderingen op 

te nemen. Het gevolg is dat de wijken tegenwoordig van grate historische 

betekenis zijn, maar (vaak) een geringe waardering krijgen "6 

Imago en waardering 
De naoorlogse woonwijk kent een imago probleem. Al gedurende de bouw en 

op levering was er kritiek vanuit de vakwereld . Architecten als Aldo van Eyck en 

Herman Hertzberger hekelde de nieuwe stadsuitbreiding in schrille bewoording, 

zoals inHetverhaal van een anderegedachte, in Forum 7 (1959). De wijken zouden 

fantasieloos, kil, saai en monotoon zijn. Deze kritiek is nimmer genuanceerd7 

Daamaast speelt het feit dat de woningen onder grote tijdsdruk zijn gebouwd 

en er schaarste heerste op alle gebieden. Daardoor zijn veel woningen klein en 

technisch van niet al te beste kwaliteit. Ondanks deze negatieve beoordeling en 

de tekortkomingen waren de wijken tot aan de jaren negentig gewild en geliefd. 

Begin jaren negentig ontstond leegstand. Nieuw overheidsbeleid leidde tot 

verzelfstandiging van de wooncooperaties en sterkere orientatie op dure huur

en koopwoningen. 8 De rijkere bewoners vertrokken naar nieuwbouwwijken die 

daaruit ontstonden. De naoorlogse wijken werden 'gevuld' met migranten en 

6 Dr. Ir. Paul Meurs, Urban Fabric BV; Nu of nooit voor de naoorlogse wijken; Schiedam, 
15 augustus 2003; Rapport Stedelijk gebied - herstructurering na-oorlogse wijken in opdracht van het 
Projectbureau Belvedere; http://www.belvedere.nu. 

7 Vincent van Rossem; De organische woonwijk in open bebouwing pag 26-27; jaarboek 
Cuypersgenootschap 200 I ; 0 I 0 uitgevers, Rotterdam 2002. 

8 Helma Hellinga Onrust in park en stad, Stedelijke vemieuwing in de Amsterdamse Westelijk 
Tuinsteden; Het Spinhuis; 2005 
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sociaal en economisch zwakkere groepen uit de samenleving. Of het nu klopt of 

niet, deze groepen worden geassocieerd met sociale problemen. 

De combinatie van deze factoren leidde tot een negatieve publieke opinie ten 

opzichte van de naoorlogse woonwijk. 

Fysiek is dit beeld - voor zover dat aan fysieke oorzaken te wijten is - ontstaan 

door problemen op het niveau van de bebouwing: de slechte bouwtechnische 

kwaliteit en de minimale grootte van de woningen. De stedebouwkundige opzet 

in open bebouwing, die zo typisch is voor de naoorlogse woonwijken, wordt 

door de bewoners nog altijd als positief ervaren. De nieuwe stedebouwkundige 

structuur heeft dan niet de utopie - en de 'nieuwe mens' - opgeleverd die verwacht 

werd. De ruime opzet alsook de nabijheid van groen worden echter na 55 jaar nog 

immer zeer gewaardeerd. Dit toont de kracht van de stedebouwkundige opzet. 

De naoorlogse wijk dankt haar kwaliteit dan ook allereerst aan de 

stedebouwkundige structuur: de ruimtelijke dragers en de heldere opbouw zorgen 

voor een positieve waardering van de woonomgeving. De vloeiende geleding van 

zowel de harde openbare ruimte als de groenstructuur zijn hierbij essentieel. Het 

gaat dan zowel over de overgang van openbaar naar prive in alsook de schakeling 

van de aanwezige schaalniveaus. Deze vloeiende openbare ruimte speelt een 

grote rol in de dubbele orientatie, op steen en op gras, die kenmerkend is voor 

de 'organische woonwijk in open bebouwing'. Deze dubbele orientatie en de 

ruimtelijke geleding komen tot uiting in de stedebouwkundige compositie. De 

grote stedebouwkundige structuur wordt bepaald door de groen(blauwe )structuur 

en het wegenstramien. Daarbi1U1en bevinden zich de bebouwingsvelden. 

Kenmerkend voor de invulling van die velden de open verkave!ing en stempeling 

van de bebouwing in stroken en half open hoven. Hierdoor gaat het fijne 

netwerk van groen en wegen binnen de bebouwingsvelden dee! uitmaken van 

de grote structuur. Zo ook bij de groene voorzieningenstroken welke sociaal

maatschappelijke functies als schoolgebouwen, religieuze centra en buurthuizen 

herbergen. 

Deze stedebouwkundige kwaliteiten hebben op dit moment echter weinig tot 

geen positieve invloed op het beeld van de naoorlogse wijk. Ze worden namelijk 
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overschaduwd door een aantal negatieve zaken. De verslonzing en herindeling 

(voor vergroting van parkeermogelijkheden) van de openbare ruimte en minimale 

afmeting en kwaliteit van de bebouwing in combinatie met minimaal onderhoud 

spelen hierbij de grootste rol. De ruimtelijke kwaliteiten warden hierdoor 

verdoezeld of zelfs letterlijk onherkenbaar. Ook de mono-functionaliteit speelt 

een rol, het zijn w66nwijken. Het beeld dat de buitenwereld heeft ontwikkeld is 

niet gestoeld op eigen ervaring. Weinig mensen nemen de moeite de wijken 'in 

het echt' te gaan bekijken en warden er ook niet mee geconfronteerd omdat ze 

geen buurtoverstijgende functies bevatten die bezoekers trekken. Natuurlijk zijn 

verslonzing en verloedering reele problemen, maar ze zouden in iedere context 

voor narigheid zorgen. Je kunt dit niet wijten aan de specifieke naoorlogse 

context. Pas wanneer deze problemen impliciet opgelost warden zal een positief 

imago kunnen ontstaan. 

In bouwkundige kringen warden de ruimtelijke kwaliteiten gelukkig wel 

onderkend en er komt ook een steeds sterker wordende beweging opgang die 

strijdt voor erkenning van de naoorlogse stad als historisch erfgoed. Maar er is heel 

wat meer dan dat nodig om de publieke opinie, laat staan de reele aanwezigheid 

van sociale problemen, om te buigen. 

De onderwaardering, het feit dan men niet weet hoe om te gaan met dergelijk 

erfgoed en de wil tot woondifferentiatie en sociale integratie hebben tot gevolg 

dat de stedelijke vemieuwingplannen die warden opgezet voor naoorlogse 

wijken vaak sloop en nieuwbouw inhouden. De neiging bestaat de ruimte van de 

naoorlogse wijken om te zetten naar het meer herkenbare gesloten stadsbeeld van 

straten en pleinen. Daarbij wordt dan impliciet ook de geleding tussen openbaar 

en prive opgeheven. Collectieve ruimte verdwijnt uit het plan. Of er wordt een 

schijnbaar meer respectvolle methode toegepast, waarbij de stedebouwkundige 

structuur in stand gehouden wordt en men wel sloopt maar nieuwbouw van een 

andere typologie op de originele voetprint pleegt. Ook hier verdwijnt de geleding 

van de openbare ruimte omdat collectieve ruimte vaak prive wordt en de structuur 

weldegelijk verandert. Je kunt je afvragen of de kenmerken van verkaveling 

door typologische veranderingen niet zodanig veranderen dat in feite alsnog een 
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nieuwe verkaveling ontstaat. 

Kentering 
Esthetische en cultuurhistorische waardering hebben lange tijd een !age 

prioriteit gehad in economische en sociale verbeteringsplannen. Maar ze warden 

langzaam maar zeker toch ingebracht binnen deze complexe context. Een dergelijk 

proces van kentering kan snel gaan. De binnensteden en negentiende-eeuwse 

stadsuitbreidingen lagen er nog niet zo Jang geleden verloederd bij en waren ten 

dode op geschreven. Wijken als de Pijp en de Staatsliedenbuurt in Amsterdam 

en Lombok in Utrecht werden afgedaan als bouwvallige saneringsgebieden vol 

sociale problemen. "Bij deze wijken is gekozen voor renovatie met een min of meer 

restauratief karakter; eenvoudige ingrepen die de populariteit van de wijken snel 

heeft doen groeien."9 De wijken maakten in korte tijd een transformatie door. Het 

imago en het gebruik veranderden, zonder dat het historische karakter verloren 

ging. "Het is de uitdaging om soortgelijke veranderingen ook in de heel andere 

context van de wederopbouwwijken teweeg te brengen. " 10 Daar ligt de opgave: 

de positieve kwaliteiten verzilveren, de tekortkomingen wegnemen en het imago 

oppoetsen. 11 

Deze kentering is al waar te nemen in de waardering van en omgang met 

naoorlogse wijken: ook buiten vakkringen lijkt men (steeds) meer bereid om meer 

aandacht te schenken aan de bestaande, soms verhuld geraakte kwaliteiten van 

een aantal van deze wijken. Niettemin blijft het een lastige opgave, omdat deze 

zich niet beperkt tot eenvoudig behap- en beheersbare stukjes stad. "Het gaat om 

grate woningaantallen, uitgestrekte stadsdelen en veel belanghebbenden, zoals 

gemeenten, corporaties, bewoners en investeerders. Bovendien warden meerdere 

9 Vincent van Rossem; De organische woonwijk in open bebouwing pag 26-27; jaarboek 
Cuypersgenootschap 200 I; 0 I 0 uitgevers, Rotterdam 2002. 

JO Dr. Ir. Paul Meurs, Urban Fabric BV; Nu ofnooit voorde naoorlogse wijken; Schiedam, 15 augustus 
2003; Rapport Stede I ij k gebied- herstructurering na-oorlogse wij ken in opdracht van het Proj ectbureau Belvedere; 
http://www.belvedere.nu. 

11 Anna Vos; Parkstad, een veelzijdig perspectief voor de Westelijke Tuinsteden; in opdracht van dRO 
Amsterdam; 1996 
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vraagstukken tegelijkertijd behandeld: fysiek, sociaal en economisch." 12 

De Wederopbouw markeert een belangrijke en bijzondere periode in de 

geschiedenis van de (Nederlandse) architectuur en stedebouw. 13 De naoorlogse 

stedenbouw laat een volledige emancipatie van het vakgebied zien. Een 

emancipatie waarin eerdere ervaringen, studies en experimenten tot voile 

wasdom komen in de geweldige opgave van de wederopbouw van Nederland. 

Wellicht kunnen we hier spreken van de eerste bloeiperiode van de moderne 

stedenbouw. Onderzoek, ruimtelijke compositie, infrastructuur, openbaar groen, 

voorzieningen, volkshuisvesting, recreatie en bedrijvigheid warden eigenlijk voor 

het eerst in een ontwerp met elkaar in een samenhang gebracht. En dat alles 

met een enorm optimisme en geloof in een bet ere wereld14
• De cultuurhistorische 

waarde is hoog. De vemieuwende concepten op stedebouwkundig gebied hebben 

echter Jang niet overal geleid tot leefbare en aantrekkelijke wijken, wat uiteraard 

logisch is gezien de complexiteit, urgentie en enormiteit van de opgave die er na 

de Tweede Wereldoorlog lag. Tussen 1945 en 1970 werdeo in Nederland zo'n 2 

miljoen woningen gebouwd. 15 De voorraad wederopbouwwoningen in Nederland 

is enorm. Er zijn prachtige en met veel zorg ontworpen wijken uit voortgekomen. 

Maar vaak ook werd soel en oogenuanceerd gebouwd, waardoor een deel van 

naoorlogse woningbouw slecht doordachte seriebouw is die noch architectonisch 

noch stedebouwkundig kwaliteit bezit. Het is dan ook niet interessant of zinvol 

om het gehele bestand te behouden. Het stelt ons we! voor de taak om voor elk 

gebied de culturele waarden te bepalen. Deze zijn oamelijk niet eenduidig en 

hangen zeker niet altijd af van de architectonische kwaliteit die tot nu toe vaak de 

boventoon had bij het bepalen van cultuurhistorische waarde. 

Monumentenzorg moet staan voor een samenwerking, een eenheid zelfs, 

12 Dr. Ir. Paul Meurs, Urban Fabric BV; Nu of nooit voor de naoorlogse wijken; Schiedam, 15 augustus 
2003; Rapport Stedelijkgebied-herstructurering na-oorlogse wijken inopdracht van het Projectbureau Belvedere; 
hnp://www.belvedere.nu. 

13 Ad Hereijgers, Endry van Velzen; De naoorlogse stad, een hedendaagse ontwerpopgave;, NAi, 
2001 

14 Sjoerd Cusveller en Stefan Gall m.m.v. Ingeborg van Lieshout; Over culturele planologie in de 
naoorlogse stad; Denkboek voor de cultuurimpuls ISV Cultuur en stedelijke vemieuwing; Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
2004 

15 Wat bijna 30% is van de huidige woningvoorraad van 6,9 miljoen. 
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tussen stedebouw, architectuur en historie. Niel alleen een gebouw kan monument 

zijn, oak de stedebouwkundige structuur waarvan dit gebouw onderdeel is of de 

straatjes, steegjes en pleinen van een stad, zelfs het gedachtegoed waarmee het 

gebouwd is kan monumentaal zijn. Daarom hoeft het gebouwde op zich niet van 

uitzonderlijke kwaliteit of bijzonderheid te zijn om loch waardevol te zijn voor 

de geschiedenis van een plek. Een monument is belangrijk op grand van zijn 

historische [. . .} waarde maar moet oak dee! uitmaken van de sociale en culture le 

leejbaarheid van de gemeenschap om oak de geschiedenis die niet bijzonder 

maar juist alledaags was te bewaren. 16 

Hiermee stel je monumentaliteit in een ander daglicht. Het is niet een object 

dat belicht wordt, dat uitgelicht wordt. En ook niet het heraYsche verhaal dat 

verteld wordt. Niet een opgevijzeld ornament in de gebouwde omgeving dat 

het verhaal van de verder totaal veranderde stad verteld, maar een verhaal van 

mensen en !evens, van bewoning en alledaagsheid. 

Wanneer je niet een object maar een gebied, een netwerk of een gedachtegoed 

een bepaalde monumentale waarde toekent moet een andere omgangsvorm 

gevonden warden. Het is onmogelijk en onwenselijk de oude waarden en ideeen 

volledig in het fysieke te herstellen, omdat het niet gaat om een specifieke functie 

of een specifiek object dat 'stilgezet' kan warden in de tijd om vertegenwoordiger 

te warden van dat ene moment in de historie. Het gaat om een grater geheel, een 

gebied, een wijk of een stad, waarin mensen nu leven. De historische, culturele 

en/of monumentale waarde kunnen alleen aan de hand van een de contextuele 

waarde warden bepaald. De objectgerichte aanpak is niet werkbaar omdat het 

gaat om bijzondere structuren. 

De grate hoeveelheid naoorlogse wijken in Nederland is in intemationaal 

verband tamelijk uniek. Voor het ontwikkelen van kennis en inzichten in de 

ontwerpthema's en ontwerpmiddelen kunnen we dan ook nauwelijks putten 

uit intemationaal onderzoek zoals bij de vemieuwing van de vooraorlogse stad 

die leunde op het werk van Castex en Panerai uit Frankrijk en Muratori, Rossi, 

16 Herman Balthazar; Geschiedenis en monumentenzorg; Erfgoedzorg in de 21e eeuw. Kritische 
bcschouwingen; Essaybundel; lvo Adriaenssen (Red.) Ann Jooris en Petra Gunst (Eindrcdactie); Gezamenlijke 
uitgave van de Koning Boudewijnstichting, Brussel en Tijdsbeeld, Gent; 2000 
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Grassi en Del Co uit ltalie17 We kunnen ons niet baseren op methodes van eerdere 

vemieuwingsopgaven maar zullen juist moeten trachten de speciale en integrate 

eigenschappen en kenmerken van de naoorlogse stad te herkennen en erkennen. 

Pas wanneer we weten te bepalen in hoeverre deze een bran van sturing zijn voor 

transformatie, is een cultureel gelaagde en geslaagde herstructurering mogelijk. 

We zien dan wel een kentering in de waardering voor naoorlogs erfgoed, 

toch is een afgewogen oordeel met betrekking tot de cultuurhistorische waarde 

van de wederopbouwwijken nag nauwelijks gemaakt. Cultuurhistorisch gezien 

zitten de kwaliteiten van de naoorlogse wijk vooral in de stedebouwkundige 

structuur en de ruimtelijke dragers18• Bijzonder is de plaats die de stedeling krijgt 

in de stedebouwkundige structuur. De schaal van de woning verhoudt zich tot de 

schaal van de stad, net als de boom tot het park waardoor de mens verhoudt zich 

tot iedere schaal van de stad. Wanneer deze ruimtelijke kwaliteit in de praktijk 

aanwezig blijkt kunnen we spreken van een bijzonder plan. 

Bij de ruimtelijke kwaliteit gaat het enerzijs om de vraag hoe het contrast 

en tegelijkertijd het verband tussen openbare en private sfeer kan warden 

vormgegeven. Anderzijds is het van groat belang dat de ontwerper zich welbewust 

in de reeks van schalen tussen woning en stad, boom en park plaatst. 19 De 

stedebouwkundige elementen zijn van groat naar klein en andersom aan elkaar 

geschakeld. Hierdoor ontstaat een vloeiende openbare ruimte die de gebruiker 

vrij laat en de ruimte geeft. De ruimte maakt op ieder schaalniveau deel uit van 

het totale ontwerp. Ieder verandering heeft hierdoor effect op hogere en lagere 

schaalniveaus. 

Om de contextuele waarde vast te stellen is het noodzakelijk onderzoek te 

doen naar het originele plan en de tijdsgeest. "Werkend aan twintigste-eeuws 

17 Sjoerd Cusveller en Stefan Gall m.m.v. Ingeborg van Lieshout; Over cu/turele planologie in de 
naoorlogse stad; Denkboek voor de cultuurimpuls !SY Cultuur en stedelijke vemieuwing; Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Yolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
2004 

18 Dr. Ir. Paul Meurs, Urban Fabric BY; Nu of nooit voor de naoorlogse wijken; Schiedam, l 5 augustus 
2003; Rapport Stedelijk gebied - herstructureringna-oorlogse wijken in opdracht van hetProjectbureau Belvedere; 
http://www.bel vedere. nu. 

19 Ibid. 
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erfgoed kunnen we meestal beschikken over overvloedig documentatiemateriaal 

en kunnen we via historisch onderzoek vaak ook het oorspronkelijke concept van 

de ontwerper traceren, wat een zeer belangrijke '/aag' vormt in de informatie 

nodig om de conserveringsstrategie te bepalen. "20 Originele plannen en de 

processen van planvorming zijn vaak goed gedocumenteerd en soms zelf al 

geanalyseerd, maar er is in de praktijk nog weinig lokatie gericht ruimtelijk 

onderzoek verricht. 

Naoorlogse steden lijken in de basis misschien veel overeenkomsten te hebben, 

toch is iedere opgave duidelijk anders en daartoe gebaad bij een contextgerichte, 
' passende aanpak. Voor iedere lokatie moet ontdekt worden wat de ruimtelijke 

kwaliteiten zijn en hoe ver de cultuurhistorische waarde reikt, om daar vervolgens 

op te anticiperen en een plan te ontwikkelen dat en een prettige leefomgeving 

en een historische gelaagdheid omvat. " We moeten transformatie principes 

ontwikkelen zonder de kwaliteiten van de naoorlogse stad prijs te geven. Waarin 

analyse en ontwerp e/kaar versterken en we uitgaan van een /ocatiegerichte 

oplossing. " 21 

Vernieuwingsmogelijkheden 
en contextspecifieke randvoorwaarden 

Alvorens te beginnen met de vernieuwing van een naoorlogse wijk moet 

onderzocbt worden wat hoe groot de ruimtelijke kwaliteit van bet plan is, en 

zullen de geschiedkundige en de cultuurhistorische waarden bepaald moeten 

worden. 

Aan de hand daarvan kunnen we een vernieuwingsmethode definieren. 

De naoorlogse stad heeft vooral waarde op stedebouwkundig niveau, 

20 Johan Lagae; Ambivalente perspectieven op modern erfgoed. Een gesprek tussen Wessel de Jonge 
en Rejean Legault. pag53 Oase 69; NAi uitgevers Rotterdam; 2006 

2 1 Sjoerd Cusveller en Stefan Gall m.m.v. Ingeborg van Lieshout; Over culturele planologie in de 
naoorlogse s tad; Denkboek voor de cultuurimpuls ISV Cultuur en stedelijke vernieuwing; Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
2004 
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vemieuwingsmethoden zullen zich dan ook vooral op de stedebouwkundige 

opgave focussen. Wanneer vanuit de ruimtelijke dragers gekeken wordt naar 

de verschillende mogelijkheden naoorlogse woonwijken aan te kunnen pakken 

onderscheid ik in grote lijnen drie opties: 

- Restauratie: de oorspronkelijke structuur en/of het oorspronkelijke concept 

hebben een grote cultuurhistorische waarde. Ze worden als uitgangspunt 

gen omen en versterkt. Belangrijk hierbij is dat het niet gaat om het terugbrengen 

van een bijzonder historisch object maar om het terugbrengen van het gevoel 

en de intentie die uitging van de originele opzet. Er ontstaat een monumentale 

context. 

Transformatie: de oorspronkelijke structuur heeft zijn kracht (deels) 

verloren, naar gelang de waarde van de structuur wordt deze hersteld en/of 

getransformeerd naar een nieuwe structuur gebaseerd op de oorspronkelijke 

ruimtelijke dragers. Er ontstaat een hedendaagse context die een historische 

laag bevat. 

- Substitutie: de cultuurhistorische waarde blijkt van weinig belang en de oude 

structuur wordt ter verbetering vervangen door een nieuwe, hetgeen per 

definitie gepaard gaat met sloop en nieuwbouw. Er ontstaat een geheel nieuwe 

context. 

Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke 

vemieuwingsmogelijkheid het meest geschikt is voor de aanpak van de naoorlogse 

wijk. Deze mogelijkheden kunnen op de verschillende schaalniveaus van de 

stedebouw worden toegepast, op een wijkoverstijgend- of wijkniveau of op het 

niveau van verkaveling. Omdat in de naoorlogse stad een constante koppeling 

van schaalniveaus en daardoor een vloeiende openbare ruimte bestaat hebben 

ingrepen op het ene schaalniveau direct gevolgen voor het andere schaalniveau. 
22 

Wanneer de keuze valt op het in meer of mindere mate herstellen van 

22 Ibid. 

23 



de ruimtelijke stedebouwkundige kwaliteiten is spelen er twee essentiele 

contextspecifieke randvoorwaarden die meegenomen moeten worden in de 

oplossing: het parkeerprobleem en de woningkwaliteit. Eerder kwam aan de 

orde dat juist deze twee punten ervoor zorgen dat aanwezige kwaliteiten verhult 

raken. 

Parkeren: in naoorlogse wijken en tuinsteden is een realistische 

parkeemorm ( 1,5 a 2) moeilijk in evenwicht te brengen met de ruimtelijke 

kwaliteit van de wijken. De vraag is of deze norm in alle gevallen 

realistisch is (sociale huur, groot aanbod van openbaar vervoer). Maar 

het probleem blijft, er moeten meer parkeervoorzieningen komen, vaak 

worden aparte parkeer complexen niet rendabel geacht, dus oplossingen 

binnen de structuur van het plan zijn noodzakelijk. 

Woningkwaliteit: de woningen voldoen bouwfysisch en bouwtechnisch 

vaak niet meer aan alle eisen, maar zijn ook niet zo slecht als wordt gesteld. 

Kwaliteit en toekomstwaarde zijn met de huidige normen niet goed in te 

schatten. Ook voor de afschrijvingsduur en de exploitatierekening kunnen 

vraagtekens bij de gebruikelijke berekening worden gezet. Behoud en 

transformatie kunnen leiden tot een verrijking van het woningaanbod, 

met types en kostenniveaus die in getiniformeerde nieuwbouw niet te 

realiseren zijn. Door overspannen technische en bouwfysische eisen 

blijft dit potentieel onvoldoende benut. 23 

Kortom: de naoorlogse stad of wijk heeft een context specifieke benadering 

nodig, waarbij enerzijds gekeken moet worden naar de historische en culturele 

waarde en anderzijds naar de specifieke (potentiele) ruimtelijke kwaliteit. 

Aan de hand van de vastgestelde kwaliteiten kan dan bepaald worden welke 

van de drie restauratie, transformatie of substitutie op welke schaal moet worden 

toegepast. Dan kan op basis van die keuze en de analyse een concept worden 

ontwikkeld waarmee men de specifieke ontwerpopgaven te lijf kan gaan. 

23 Dr. Ir. Paul Meurs, Urban Fabric BY; Nu of nooit voor de naoorlogse wijken; Schiedam, 
15 augustus 2003; Rapport Stedelijk gebied - herstructurering na-oorlogse wijken in opdracht van het 
Projectbureau Belvedere; http://www.belvedere.nu. 
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Om <lit ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen heb ik Slotenneer als 

onderdeel van bet Algemene UitbreidingsPlan van Amsterdam onderzocht. In 

de volgende hoofdstukken zullen opeenvolgend de Context en Tijdsgeest, de 

specifieke kenmerken en eigenschappen en de (Cultuur)historische waarde aan bod 

komen, waama ik aan de hand van de bovenstaande methode een gebiedsgericht 

aanpak definieer. 

Context en Tijdsgeest 
Om te kunnen bepalen wat de impact van bet plan voor deze naoorlogse stad 

was in historisch opzicht en om een goed beeld te scheppen van bet ontwerp, 

de ontwerper(s) en de tijdsgeest volgt nu een beschrijving van bet gebied en 

25 



A{b. 2: De Sluterpolder up een kaart van Balthasar Fluresz uit 1610 met het nog niet drouggemaakte Sluoler
mee1: Onderaan het Nieuwe Mee1: Rechtsboven Amsterdam. 
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de ontwikkeling van bet ontwerp. De ontwikkeling tot 192924 komen kort aan 

bod. Om vervolgens verder in te gaan op de onderliggende concepten en eerder 

opgedane kennis en invloeden die in bet ontwerp voor de Westelijke tuinsteden 

te herkennen zijn. 

Bet Algemeen UitbreidingsPlan (AUP) 
Tot1929 

Het gebied had, tot de Westelijke Tuinsteden er verrezen, al zo'n duizendjaar 

een agrarische functie. Tot ongeveer de tiende eeuw was bet veen.moeras. Daarna 

werd bet langzaam gecultiveerd en ontstonden de eerste dorpen. De veenwildernis 

ten oosten van Haarlem werd gekoloniseerd, ontstond aan de Sloot (of Slooter)25 

de nederzetting Sloton. De stad Amsterdam ontstond overigens pas zo'n twee eeuwen 

later. Naast Sloten ontstonden deze omgeving nog enkele andere dorpen, zoals Osdorp 

(Oostdorp) en Sloterdijk (Sloterdam).26 Omstreeks 1175 kwam bet dorp Sloten op 

zijn huidige locatie te liggen. Het riviertje verbreedde zich door oeverafslag tot 

een meer, bet Slootermeer. Daar waar bet riviertje in bet U uitk:wam werd een dam 

gelegd, als onderdeel van de Spaamdamrnerdijk. Hier ontstond de nederzetting 

Slooterdam (nu Sloterdijk). In 1639 werd besloten bet meer, dat ' s zomers nogal 

eens droog stond, in le polderen. De drooglegging was in 1644 gereed, maar tussen 

1647 en 1726 overstroomde het gebied maar liefs zes keer na een dijkdoorbraak. 

Telkens werd de Sloterdijkermeerpolder weer drooggemalen. In 1836 vond een 

zodanig grote overstroming plaats dat men besloot ook bet Haarlemmermeer in 

te polderen. 27 

De lager dan bet omliggende gebied gelegen Sloterdijkermeerpolder werd 

tussen 1948 en 1956 uitgegraven ten behoeve van de zandwinning. Hier ontstond 

de meer dan dertig meter diepe Sloterplas, die dus de plaats heeft ingenomen 

24 als Van Ecstercn de ontwerper van hct Algemene UitbrcidingsPlan in dicnsl treed van de gcmeenlc 
Amstenlam 

25 De Sloot ofSl001er was een zijrivicrtje van hc1 U, net als bijvoorbccld de Amstel en bel Spaarnc 

26 wv.w.dorpsraadslolcnoudosdorp.nl; Gcschicdenis \--an Slotcn; Erik Swicrslra 

27 www.Gchcugcnvanwcst.nl; De naam Slolcrmccr; Erik Swicrslra 
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Ajb. 3 Op deze oude plattegrond uit de !Be ee11w is in het midden de Slooterdijkermeerpo/der te zien die in 
1644 werd ingepolderd en tussen 1948 en 1956 werd vergraven tot Sloterplas. Rechts ligt Amsterdam, toen nog 
begrensd door de Singelgracht. 

van het vroegere Slotermeer. 28 Niet alleen zandwinning was rede om de polder 

opnieuw onder water te zetten. "De polder is onbebouwd en de bodem bestaat uit 

klei, zoodat hier een uitnemende gelegenheid bestaat om met geringe kosten een 

uiterst belangrijke aanwinst aan natuurschoon en recreatieterrein le scheppen, 

door dezen polder weder onder water te zetten. " 19 

Al vanaf halverwege de 19e eeuw groeide de Amsterdamse populatie 

significant. Met de van kracht wording van twee belangrijke wetten, de woningwet 

28 www.Gehcugenvanwest.ni ; De naam Slotermcer; Erik Swierstra 

29 Algcmeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling 
van Amsterdam; Amsterdam 1934; p95 
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Afb. 4: Opvolgende gemeentegrenzen. Het olgemeen uitbreidingsplon 1934 

en de gezondheidswet, zou in 1901 een eind komen aan de negentiende-eeuwse 

'sloppenwijken' . Deze wetten hadden "de zorg voor den stadsuit/eg verheven tot 

ontwerp van gemeente/ijke bemoeiing bij uitnemendheid"30 Eigenlijk heeft de 

uitbereiding van de stad steeds achter de feiten aangelopen, en was er altijd sprake 

van overbevolking. Om de snelle en sterke groei van de bevolking op te vangen 

werden slechts partiele plannen die gemaakt (zoals plan Berlage, de lndische 

buurt en de Transvaalbuurt). Deze zorgden voor broksgewijze uitbreidingen die 

het algemene beeld van het stadslichaam zeer sterk gewijzigd hebben. De stad 

30 Algemccn Uitbreidingsplan van Amsterdam, Grondslagcn voor de stcdebouwkundige ontwikkeling 
van Amsterdam; Amsterdam 1934; Voorwoord W.A.de Graaf, novcmbcr 1934. 
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kampte met een chronisch ruimtegebrek en een stedebouwkundig chaotische 

stadsrand "tot dat eindelijk de grate annexatie van 1921 de zoo dringend noodige 

bewegingsvrijheid verschafte " 31 In 1921 was de annexatie van Sloten en anderen 

'parasiterende' randgemeenten eindelijk een feit. Hiermee werd het grondgebied 

van Amsterdam vrijwel verviervoudigd. Annexatie betekende we! dat er een 

enorm plan moest komen voor de nieuw verkregen gebieden. Hiertoe werd de 

commissie Groot Amsterdam opgericht onder leiding van S.R. de Miranda, 

wethouder voor Volkshuisvesting. Maar er ontstond intern onenigheid over de 

invulling van de plannen met als grootste kritiek dat de plannen niet gefundeerd 

waren op grondige studie (survey32
). De uitkomst was dat alles wat er tot dan toe 

bedacht was van tafel moest. 

Op 23 februari 1928 nam de gemeente raad het besluit dat er een afdeling 

Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding als onderdeel van Dienst Publieke 

Werken zou worden ingesteld. Deze afdeling moest naast een ontwerptaak ook 

duidelijk een studiecomponent hebben. "De afdeeling behoort te zijn ingericht 

overeenkomstig de modernste inzichten en eischen op dit gebied" 33 

Deze nieuwe afdeling deed het beduidend beter en had het voordeel dat er met 

grote zorgvuldigheid een aantal zeer moderne denkers en ontwerpers werden 

geselecteerd en aangesteld, met uiteindelijk in 1929 als hoofd planning Corne/is 

van Eesteren34• Vier jaar later was bet ontwerp voor het AUP klaar, en in 1935 

besloot de gemeente tot uitvoering van het plan35
• Hieruit zijn onder andere de 

Westelijke Tuinsteden voortgekomen. Ook de intemationale (bouwkundige) 

gemeenschap was onder de indruk van het AUP: het werd een mijlpaal in de 

31 ibid. 

32 De idee van suniey werd ge"inlrodueeerd door Raymond Unwin (1863- 1941) open space plan voor 
Londen. Het belang van wetenschappelijk ondcrzock vooraf om de invulling van een stedebouwkundig plan op 
tc baseren werd ingezicn. 

33 Algcmeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling 
van Amsterdam; Amsterdam 1934; Voorwoord W.A.dc Graaf, november 1934. 

34 Er was een heel team betrokken bij de ontwikkcling van het plan en de suniey waarop het gebaseerd 
is, maar voor dit onderzoek is vooral de ontwerper van belang. De hoofdontwerper was Van Eesteren, daarom 
wordt in het verderc s tuk voornamclijk op hem gefocust 

35 Allard Jollcs, Erik Klusman en Ben Teunissen (red.) Planning Amsterdam, scenarios for urban 
development, 1928-2003; physical planning department ,City of Amsterdam; NAi publishers, Rotterdam; 
2003 
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Corne/is van Ees/eren (1897-1988) is een van de prominen/e stedebouwkundigen van de 2()' eeuw. 

Na zijn opleiding tot archite<:/ /egde hij zich toe op sledebou1+: In 1925 won hij met zijn ontwe1p voor de 

modernisering van de boulevard Unter den linden (Berlijn) de eersle prijs. Oil leidde in 1927 tot zijn 

benoeming als gas/docent aan de Staatliche Bauhochschule, Weimar. 

Van 1929-1959 was Van Ees/eren werkzaam bij de Afdeling Stadsontwikkeling van de gemeenle 

Amslerdmn, waar hij samen met Van lohuizen he/ Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam ontwikkelde. 

Daarnaasl was hij van 1930 lot 1947 voorzil/er van het Congres lnlernalionaux d 'Archilecture Moderne 

(CJAM). Onder zijn voorzil/erschap is het Charier van Alhene ontwikke/d. Verder leverde hij een belangrijke 

bijdrage als adviseur aan de inrichting van de Zuidelijke /Jsselmeerpolders (1940-1965). Na de oorlog 

volgde zijn benoeming lot buitenge-woon hoogleraar in de stedebouwkunde aan de TH Delfi. Een van zijn 

laalS/e projeclen was he/ stedebouwkundig plan voor lelystad, dat overigens niel is gerealiseerd. 

Van Eesteren werkle vanuit de maa/schappelijke con/ext. Hij stelde maalschappelijke (•tedelijke) 

vraagslukken cen/raal, die om een ruimtelijke oplossing vroegen. Hij begun nooil met een idee over de 

vorm, maar lie/ de vorm altijd groeien uit de analyse. Daarbij zocht hij voorldtwend naar de kern van 

stedebouwkundige problemen. Het concept van de 'functionele stad' kwam under meer tot uiting bij 

he/ Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam dal vaak in een adem me/ de naam Van Eesteren word/ 

genoemd.' 

Tekst hij te11toon.stelling: De regie wm de s/ad; 100 jaar sledeborfti• in Europa. liseth mn den Dungen en Koos Bosma (re1.J) 

decemher 1997-april 1998 NAi 

historie van stadsplanning. 

De basis van bet A UP 

HetAUP werd ontwikkeld door de afdeling Stadsplanning en Stadsuitbreiding 

onder leiding van Comelis van Eesteren in de periode 1929-1933. Eind 

negentiende begin twintigste eeuw is een roerige periode voor de stedebouw. 

Er werden nieuwe stedebouwkundige concepten gepresenteerd en wooneisen en 
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verkeerskundige oplossingen werden van steeds groter belang. Het AUP is een 

afspiegeling van een aantal belangrijke ideeen en concepten uit die periode; de 

tuinstad, het functionalisme (CIAM) en het Elementarisme van (onder andere) 

De Stijlgroep. 

Het A UP is als on twerp het resultaat van het grondig analyseren en vervolgens 

helder structureren van alle door Van Eesteren als 'stedebouwkundige elementen' 

genoemde zaken die voor het functioneren van een modeme stad zijns inziens 

onmisbaar waren geworden. Het ging hem om de stad als een collage van 

stedebouwkundige elementen die alle hun eigen beeldende kwaliteiten hebben. 

Hij zag de stad als een enorme machine waarin honderdduizenden woonden en hun 

brood verdienden, waarin kinderen naar school gingen, waarin gerecreeerd moest 

kunnen worden en waarin mobiliteit een essentieel gegeven was. In die zin is het 

AUP dan ook bovenal een allesomvattend en gedetailleerd structuurplan waarvan 

gedacht werd dat daarmee de groei van de stad tot hetjaar 2000 opgevangen kon 

worden. Van concrete bebouwingsvoorstellen was in het AUP nog geen sprake. 

De contouren van de toekomstige bebouwingsvelden lagen vast en het raster 

en de profielen van de hoofdverkeerswegen, als onderdeel van het uitgewerkte 

wegenplan voor de gehele stad en regio, waren uitgelegd.36 De plaats en komst 

van de Sloterplas en de waterlopen met aansluiting op het bestaande watersysteem 

waren bepaald en ook het Sloterpark en de schematische groenstructuur lagen al 

vast. 

De concepten die ten grondslag liggen zijn aan het AUP zijn in eerste instantie 

eenvoudig op te delen in drie hoofdlijnen. Deze zullen eerst aan bod komen. 

De ideeen van de Tuinstadbeweging, de CIAM en De Stijl zijn verweven tot 

een nieuw stedebouwkundig concept. Daamaast zijn er nog een aantal andere 

invloeden te herkennen in de werkwijze van Van Eesteren welke daama kort 

toegelicht worden. 

36 Allard Jolles, Erik Klusman en Ben Teunissen (red.) Planning Amsterdam, scenarios for urban 
development, 1928-2003; physical planning department ,City of Amsterdam; NAi publishers, Rotterdam; 
2003 
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De tuinstad 

Met de komst van het boek Garden Cities of To-morrow (Ebenezer Howard, 

London, 1902) werd door Howard een magisch begrip gelanceerd, tuinstad, dat 

gedurende de gehele twintigste eeuw enema van grote invloed is gebleven.37 

De oorspronkelijke idee voor de Garden City van Howard (1898) was een 

diagram. Zijn bedoeling was echter wel degelijk realiteit scheppen. Hij wilde 

complete stedelijke gemeenschappen van beperkte omvang in een landelijke 

omgeving stichten met alle voorwaarden om een gaaf geheel te verkrijgen 

en dat ook te behouden38 Hij wilde de aantrekkelijke kanten van stad en land 

combineren tot een nieuw stedebouwkundig concept, de tuinstad. Daarin waren 

zowel maatschappij als natuur belangrijke componenten . De kem moest chique 

zijn en qua functies stedelijk, maar hij zag het hart als een groot natuurpark 

welke deze functies huisvest. Het groene hart heeft geen verbinding met het 

hinterland, het is expliciet bedoeld als een stedelijk park. Deze groenstedelijke 

kem wordt dan ook omrand door een stedelijke ring. Daarbuiten is plaats voor 

land- en tuinbouw, veeteelt, bos en filantropische instellingen. Op deze manier 

wilde Howard een altematief bieden voor de speculatieve en chaotische groei 

van de stad. Hij wilde suburbanisatie stimuleren door de mensen een landelijk, 

min of meer onatbankelijk, altematief te bieden voor de stad. Een Garden City 

waar ongebreidelde groei niet aan de orde was, en waar maximaal 32.000 mensen 

zouden wonen. Om grondspeculatie en grondverkoop tegen te gaan, diende het 

grondgebied eigendom van de bewoners te zijn. De afzonderlijke kemen zouden 

een netwerk moeten vormen met de moederstad. 

Wij spreken eigenlijk altijd van tuinstad, maar tegen de tijd dat men in 

Amsterdam rood 1920 over de nieuwe uitbereidingsplannen na begon te denken 

was er sprake van verschillende afgeleide vormen van het originele diagram 

37 Richter Roegholt; De droom van de jaren twintig, Vine.x in Amsterdam West;De Groene 
Amsterdammer 13-01-200 I 

38 Anita Blom, Bregit Jansen, Marieke van der Heide; De typologie van de vroeg-naoorlogse 
woonwijken. In opdracht van bet Projectteam Wederopbouw van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 
april 2004; Zeist 
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Ajb. 6: Tuinstad Diagram zoals Howard het voorstelde 

van Howard. Gepropageerd door aanhangers van het tuinstad model werden 

er oak tuinwijken en tuindorpen gei'ntroduceerd. Het ging er vooral om dat de 

nieuwe (deel)gebieden ruimtelijk van opzet waren, laagbouw in landelijke stijl 

bevatten en veel groen baden aan de buitenzijde van de stad. Op deze manier 

genoten de mensen het voordeel van wonen in een landelijk-stedelijk model 

maar bleven ze voor het grootste deel van de voorzieningen afhankelijk van 

de stad. De economische component en de idee van complete onafhankelijke 

stedelijke gemeenschappen werd hierbij las gelaten. Het concept tuinstad heeft 

dus een theoretische en een praktische kant. Het diagram werd in de praktijk 

gebracht door Raymond Unwin (1863-1941). Er werden uiteindig veel varianten 

bedacht, die geen complete gemeenschap vormden maar juist de principes van de 

tuinstad aanwendde om sociale ongelijkheden om te buigen binnen het kader van 

de bestaande stad. In alle geval was allereerst een woonstad voor 'Jan Modaal' 

gezinnen, waar de kostwinner in de kemstad zou werken. De variatie lag vooral in 

mate van geografische, sociale en econornische (on)afhankelijk van de kemstad. 
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Ook de Westelijke tuinsteden zijn geen tuinstad zoals het diagram van Howard, 

maar we! een variatie die min of meer onafhankelijk is van kemstad Amsterdam. 

Waar mensen kunnen wonen en recreeren, waar men in de buurt woont van grate 

'werk'gebieden als Schiphol en de Havens. 

Het doe! van het publieke landschap in een tuinstad werd door George 

Chadwick als volgt omschreven: "De landschapsarchitectuur penetreert het 

stedelijke lichaam als een netwerk van open ruimtes dat een connectie legt tussen 

ver uit elkaar liggende punten. Deze slagaderlijke route van open ruimte zal 

lijken op een eindeloze lijn van parken voor de mensen. Dit netwerk moet al het 

publieke groen en alle verspreide stukjes groen samenbrengen in een systeem. 

Het is de grate ademruimte van de stad. Slotermeer is een voorbeeld waarin 

dit theoretische gedachtegoed over openlucht recreatie en het netwerk van open 

ruimte in de stad met succes in de praktijk gebracht is." 39 

De Westelijke Tuinsteden stonden noch in geografische zin, noch in 

economische zin los van Amsterdam. Ze waren een uitbreiding van een stad, 

al zijn ze we! min of meer los van Amsterdam ontwikkeld, het was nooit de 

bedoeling dat het een aparte gemeende zou zijn. Hoogstens een soort 'inpandige' 

voorstad. De voorspelling was al direct dat dergelijke uitbreidingen opgeslokt 

zouden warden door de expansiedrift van de stad, de Westelijke Tuinsteden zijn 

opgenomen in zowel het Amsterdamse als het regionale netwerk maar zijn om 

hun omvang (zo'n 100.000 inwoners, ruim 1600 hectare) nooit echt 'opgeslokt' . 

Mede daardoor zijn ze misschien ook nooit echt opgenomen in het stedelijke 

weefsel. Al heeft dit uiteraard ook van doen met de Jigging buiten de A 1 Oring en 

de totaal verschillende opzet van stedelijke ruimte ten opzichte van het traditionele 

stedelijke weefsel. 

Tuinstadkwaliteit leveren binnen de gemeentegrens, zo vatte Van Eesteren de 

opdracht die er lag samen. Hij vond ruimtelijke dragers als groen (en water) net zo 

kenmerkend voor het karakter van de wijk als de openbebouwing. "De heele wijk 

zal van groen doordrongen zijn, dat zich van de groote parken en plantsoenen als 

een aderstelsel vertakt tot het groen om de huizenrijen. In dit systeem zullen tuinen 

39 Vertaald uit George F. Chadwick, The Park and the Town, Public Landscape in the 19th and 20th 
Centuries p256 Newyork 1966 
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tussen de bouwstroken, die overal van de wegen en de paden zichtbaar zullen 

zijn, een werkzaam aandeel nemen, zoodat de bebouwing random in het groen 

gelegen zal zijn" 40
. Er is naar gestreefd de wijk een zo open en ruim mogelijk 

karakter te geven en afwisseling te garanderen door afwisselend middenhoog ( 4 

lagen) en laag bouw (grondgebonden) en op de juiste plekken scholen en andere 

openbare gebouwen toe te passen. De groene elementen moesten de gehele wijk 

'doorkruisbaar' maken. Voor deze groenstructuur werd dan ook een apart plan 

gemaakt. 

Op dit moment is deze groenblauwe structuurop een aantal punten beschadigd, 

maar zo onlosmakelijk verweven met de gehele stedelijke structuur en opbouw 

dat ze nog duidelijk aanwezig en ervaarbaar is. 

Functionalisme 

De functionalistische onderlegger van het plan voor de westelijke Tuinsteden 

komt uiteraard voort uit de functionalistische overtuiging van Van Eesteren. 

Met de afkeer van de onhygienische en krottige woonomstandigheden van 

de bestaande stad als uitgangspunt, werd door de CIAM, waar Van Eesteren 

voorzitter van was, de oplossing van zonering aangedragen. De scheiding tussen 

wijken voor Werken, Wonen, Recreatie en Verkeer zal altijd de meest bekende 

en rigoureuze ingreep van de CIAM blijven. Er werd een puntsgewijze strategie 

geformuleerd om deze indeling te ondersteunen.41
. 

Won en 

• Kiezen voor gebieden die qua topografie, groen, bezonning(ook in de 

winder zon uren waarborgen) en klimatologische verhoudingen de 

gunstigste zij;, 

• Woondichtheid aanpassen aan hygienische kwaliteit van het gebied;. 

40 Vincent van Rossem, Jeroen Schill, Jos Smit (kernredactie); De organische woonwijk in open 
bebouwing pag 26-27; jaarboek Cuypersgenootschap 200 I; 0 IO uitgevers, Rotterdam 2002. 

41 Hilde Heijnen; Oat is Architectuur; Uitgeverij 010 Rotterdam, 2004; Tekst: 1933 CIAM: 
Constateringen van het Congres van Athene 
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• Geen woningen fangs verkeersstraten; 

• Respecteren van het feit dat de moderne techniek, die hoge woon 

dichtheden in hoogbouw mogelijk maakt, de aanleg van uitgestrekte 

parken toelaat 

Recreatie 

• Groengebieden in de woonwijken: vaststelling van hun noodzakelijke 

grootte en hun organische integratie; 

• Algemene recreatiegebieden (voor vrije tijd en weekend): parken, 

sportaccommodaties (stadion), \strandbaden, enz.; zo veel mogelijk 

rekening houden met natuurlijke zaken (rivieren, bossen, enz.) bij de 

samenstelling van de onbebouwde gebieden. 

Werk 

• Korte woon-werk afstand; 

• De industrie moet met een neutrale zone geisoleerd warden; 

• In de woongebieden kan op bepaalde plaatsen kleinbedrijf voor de 

lokale behoeften van de wijk toegelaten warden; 

• Goede aansluitingen van industriegebied op spoorwegen en 

hoofdverkeerswegen; 

• Zakenwijken met goede verbindingen zowel met het industriegebied als 

met het woongebied. 

Verkeer 

• Dimensionering en bestemming van de verkeerswegen en 

verkeersmiddelen op grand van zorgvuldige statistische grondslagen en 

voorbereidingen; 

• Scheiding van verkeerswegen en voertuigen met verschillende snelheden 

(niveauverschil bij kruisingen); 

• Autowegen en voetgangersverkeer moeten principieel gescheiden 

warden; 

• Dif.ferentiering van de straten naar hun functie in woonstraten, 

wijkstraten, hoofdverkeerswegen; isolering van de verkeerswegen van 

de woonwijken door groenstroken. 
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De thema's en plannen die tijdens het III• en IV CIAM congres (resp. 

Brussel 1930, Athene 1933) besproken werden ontstonden tegelijkertijd en in 

wisselwerking met het AUP. Het AUP werd tijdens het 4° congres door van 

Eesteren gebruikt als illustratie van de methoden vanfunctionele stedebouw. Beide 

congressen hadden als onderwerp de functionele stad en men had zich tijdens het 

congres van Athene voornamelijk bezig had gehouden met bet analyseren van 

de bestaande stad, waarbij Van Eesteren onderzoeksmateriaal van de afdeling 

stadsontwikkeling inbracht dat de grondslag was voor het AUP. 

Ook andere groeperingen propageerden nieuwe manieren van Stedenbouw. 

Open verkaveling en bouwen met veel ruimte, dat waren de ideeen van onder 

anderen 'De 8' uit Amsterdam en 'Opbouw' uit Rotterdam. Ze waren ook lid 

van CIAM maar neigden in hun denken iets meer naar het tuinstad model. Ze 

beschreven hun ideeen onder andere in het rapport 'De organische woonwijk in 

open bebouwing' (1932). Ze wilden dat Nederland een voorbeeld nam aan met 

name Duitsland in de uitdrukking van de internationale moderne bouwgedachte. 

Ze gingen uit van de tuinstad gedachte maar vonden dat de invulling biervan in 

Nederland nog te veel gericbt is op het doen herleven van "de gemoedelijkheid en 

schilderachtigheid van vroege kleinburgerlijke Hollandsche steden en dorpen" 
42 Volgens De 8 en Opbouw streefden Nederlandse ontwerpers nog te veel naar 

beslotenheid in plaats van naar 'bet scheppen van ruimte'. De ervaring met de 

rationele verkavelingprincipes die de Duitse ontwerpers gebruikten, inspireerde 

hen om 'een systematiek van moderne woonverkaveling' te ontwikkelen. 

Hierbij droegen ze de volgende punten aan43
: 

• Organische wijkopbouw; Dat wil zeggen: 

Een bepaalde logische plaats in de wijk van woningen en van 

alle gebouwen van algemeen belang. 

Verband tussen het groen van de wijk en het groensysteem van 

de stad. 

Logische plaatsing van en verbinding met de 

42 Vincent van Rossem, Jeroen Schilt, Jos Smit (kemredactie); De organische woonwijk in open 
bcbouwing pag 26-27; jaarboek Cuypersgenootschap 200 I; 010 uitgevers, Rotterdam 2002. 

43 Ibid. 
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ontspa1U1ingsterreinen voor jongeren en ouderen. 

• Goed doordachte orientering van alle won in gent. o. v. zon en windrichting. 

Als gevolg daarvan vermijding van gesloten bouwblokken. 

• Vermijding van het plaatsen van woningen fangs verkeersstraten. 

Gesloten bouwblokken werden daarbij niet al!een wegens bezonningsprincipes 

uit de tijd geacht maar ook omdat er door de sterke geslotenheid een te scherpe 

scheiding tussen persoonlijk en maatschappelijk !even was. De vloeiende, 

conflictloos veronderstelde verhouding tussen het private gezinsdomein en het 

gemeenschappelijke domein was de achterliggende gedachte. 

De eenheid in een stad in open bouwwijze is volgens de schrijvers van het 

boek een groep huizenrijen. Een modeme wijk zal dan ook bestaan uit "groepen 

van dergelijke wooneenheden. Omgeven door verkeerswegen en doorsneden met 

groenstroken, waarin oak de gebouwen van algemeen nut liggen. "44 De hoofdzaak 

is niet de bebouwingsvorm, hoog laag of gemengd. De hoofdzaak is het organisch 

karakter van het geheel. 45 

De 8 en opbouw gebruikte de CIAM gedachte als basis, maar ze waren 

buiten de focus op wonen meer gericht op de invulling van de openbare ruimte 

en groen- en waterstructuur. De rationele en functionele gedachtegang van deze 

groeperingen was iets waar van Eesteren zijn gevoel voor de nieuwe stad in kwijt 

kon. Hij gebruikte en ontwikkelde de principes en ideeen in zijn ontwerp voor het 

AUP. Toch was hij niet alleen functionalist, hij was ook een echte ontwerper. 

Elementarisme 

Van Eesteren was betrokken bij de CIAM en De 8 als stedebouwkundig 

ontwerper. Eerder was hij echter als kunstenaar en architect lid van De Stijl 

groep. Deze periode ging vooraf aan de CIAM periode en heeft voor een groot 

deel bepaald hoe hij omging met ruimte en verhoudingen tussen vlakken en 

44 ibid 

45 Bijhouwer e.a.; Architectuur en Planning, Nederland 1940-1980, - De vonn van herhaling 
Amsterdam, Rotterdam, 1930-1960, de woning en haar verkavelingsvonn; Uitgeverij 010 Rotterdam, 1983 
;p 134 geciteerd uit' De organische woonwijk in open bebouwing', Amsterdam 1932 (niet te verwarren met het 
jaarboek!) 
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blokken. De cultuurshock die De Stijl veroorzaakte was aan van Eesteren 

besteed. Het was volgens de Stijl namelijk niet zozeer dat alles anders moest, 

maar dat alles onherroepelijk anders was/46 Het verleden is niet meer, alles is 

nieuw en men moest opzoek naar een (vormen)taal waarmee dat nieuwe kon 

worden gearticuleerd. Het zou zijn materialisering moeten vinden in de modeme 

stad die in niets nog zou mogen herinneren aan de oude wereld, stedelijk of niet47. 

Mondriaan voorzag dat de nieuwe beelding alleen in de "vee/heid van gebouwen 

in de stad"48 gerealiseerd zou kunnen worden Deze nieuwe beelding heeft van 

Eesteren waargemaakt in Amsterdam West . 

We kunnen niet zeggen dat het AUP, en zeker niet de invulling ervan, zuiver 

functionalistisch is. Ook de idee dat het bele plan eerder een cartogram is en 

enkel gebaseerd op statistieken en tabellen, zoal J.J.P. Oud stelde, is een mythe. 

Deze ontstond door bet overvloedige cijfermateriaal dat gebruikt werd bij de 

presentatie.49 Van Eesteren zag de stad als een collage van stedebouwkundige 

elementen. Dit resulteerde in een compositie van elementen die steeds op een 

verschillende wijze met elkaar in verhouding staan. Ze staan anders ten opzichte 

van elkaar en bet totaal. Of zoals Van Eesteren het noemt: "het componeren 

van heterogene, van elkaar verschillende maar ge/ijkwaardige e/ementen."50 

Dit vormgevingsprincipe gaat uit van onderlinge verschillen in aanblik, los van 

productie en gebruik, los van geschiedenis en morfologie. De vorm is daarbij het 

gevolg van omstandigheden, ze heeft geen vaste typologie. Van Eesteren: " .. .[De 

architect] bouwt naar de eischen die het /even ste/t en /aat dit de vorm bepa/en" 

en "e/ke vorm is daarom betrekkelijk en zou ook anders kunnen zijn, mits zij dan 

46 Hilde Heijnen; Dat is Architectuur; Uitgeverij 010 Rotterdam, 2004; 

47 Rene Boomkens; Een drempe/wereld, Modeme ervaring en stedelijke openbaarheid. NAi Uitgevers 
Rollerdam 1998 

48 Manfred Bock; Comelis van Eesteren, architect urbanist, deel I, Bouwkunst, Stijl, Stedebouw, Van 
Eesteren en de Avant Garde. NAi Uitgevers, Rotterdam, ELF publicaties Den Haag 200 I 

49 Vincent Th. van Rossem onder redactie van Manfred Bock; Comelis van Eesteren, architect 
urbanist, deel 2, het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam: geschiedenis en ontwerp; NAi Uitgcvers, 
Rotterdam, 1993, p293 

50 Ibid 
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beter aan haar doe/ zou beantwoorden. "51 

Hierdoor zou niet alleen de bestemming en het gebruik van de elementen 

optimaal zijn, maar zouden er ook mooie stads en landschapsbeelden van een 

wisselend karakter ontstaan.52 De onderlinge verhouding van de elementen was 

belangrijker dan de elementen op zich. Hierin krijgt de architectuur eerder een 

waarde als teken dan als gebruiksobject. 

Dat de vorm bepaald wordt door het doe! is natuurlijk functionalisme in de 

reinste zin van het woord, echter wanneer de verhouding tussen de vormen een 

rol gaat spelen en ze een teken in de ruimte warden dan is het niet meer puur 

functionalistisch. Het is echter ook anders dan de traditionele stedebouwkunde. 

Het AUP is wel een gefunctionaliseerde stad, de invloeden van het functionalisme 

zijn duidelijk aanwezig, maar het reduceren tot eenfunctionalistisch schema zou 

het plan te kart doen. We kunnen het zien als een elementarisch experiment. 53 

Het Elementarisme vormt onderdeel van Van Eesteren's relatie tot De Stijl. 

De weg naar De Stijl 

Al in 1922 tijdens zijn Prix de Rome reis komt Van Eesteren in aanraking 

met verschillende figuren van de avant-garde. Hij ontmoet voomamelijk Stijl/ 

Bauhaus-figuren en constructivisten en (gemeentelijke) stedebouwkundigen. 

Pas vanaf 1926 zal Van Eesteren zelf echt tot de avant-garde gaan behoren, als 

urbanist en niet als architect.54 

Een belangrijk gegeven in de ontwikkeling die Van Eesteren doormaakte is zijn 

perceptie van ruimte. Het gevoel ervoor was al aanwezig, hij won niet voor niets 

de Prix de Rome. Tijdens deze reis kon hij dit gevoel met behulp van de mensen 

die hij ontmoette en de nieuwe stedebouwkundige contexten en architectonische 

51 Manfred Bock; Cornelis van Eesteren, architect urbanist, dee! l , Bouwkunst, Stijl, Stedebouw, Van 
Eesteren en de Avant Garde. NAi Uitgevers, Rotterdam, ELF publicaties Den Haag 200 I p 15 

52 Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling 
van Amsterdam; Amsterdam 1934 

53 Casper van der hoeven en Jos Louwe;Amsterdam als stedelijk bouwwerk, een morfologische 
analyse; SUN 2003 

54 Manfred Bock; Cornelis van Eesteren, architect urbanist, dee! I, Bouwkunst, Stijl, Stedebouw, Van 
Eesteren en de Avant Garde. NAi Uitgevers, Rotterdam, ELF publicaties Den Haag 200 I. p 59 
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objecten die hij daarbij te zien kreeg sterk ontwikkelen. 

Van Eesteren zag in de Barok ruimteschepping, als het hoogtepunt van een 

eeuwenlange ontwikkeling. De doordringing van de klassieke en gotische ruimte 

idee. 55 Hij begreep de Barok als een "rytmische opeenvolging der ruimte dee/en 

[. . .} als een ordeningder ruimte in de tijd". Over de Dresdener Barockwoonhuizen 

zegt hij bijvoorbeeld dat ze "onder een zeer vuil kleed bijzonder fraaie 

verhoudingen en vlakwerking" hadden "welke men wel direct voelt maar loch 

eerst na langere beschouwing ziet"[. . .] "Oak de ruimte omhullende bouwdelen 

vonnen een ononderbroken plastische eenheid. [. . .]De ontwerper glijdt als het 

ware in gedachte door de ruimte en verbindt ze aan elkaar. [. . .]Steeds is de illusie 

der oneindige ruimte aanwezig" Barok is volgens Van Eesteren de "uitdrukking 

van een levenshouding die alles uit de driedimensionaal beleefde stof. waarin de 

tijd als een na elkaar begrepen we rd, verklaarde" 56 

Van Eesteren legt in zijn omschrijving van verschillende projecten een grate 

gevoeligheid voor ruimte aan de dag. Hij kangevoelsmatig nauwkeurig de kwaliteit 

van een plek omschrijven zonder zich te laten beinvloeden door ornamentiek en 

andere zaken die afleiden van de basisvorm en maatverhoudingen. Hij baseert zijn 

beschrijvingen op contrastwerking, compositie en verhouding van de elementen 

en ruimte-ervaring in 4-dimentionale (ruimte-tijd) zin. 

De moderne mens verschilt echter fundamenteel van de Barockmensch aldus 

Van Eesteren, door de ervaring van de moderne wereld, vliegen, telefoneren, film 

kijken, etc. De taak van de architect is schoonheid in ooze omgeving te realiseren, 

Maar vraagt Van Eesteren zich af"hoe en met welke middelen kan aan de behoefte 

aan schoonheid van onze tijd warden voldaan? "57 Bij het antwoord op deze 

vraag hebben vooral kunstenaars als van Schwitters, Van Doesburg, Mondriaan, 

El Lissitzky en Moholy-Nagy een grote rol gespeelt daar zij hem lieten zien hoe 

dit nieuwe bewustzijn in de kunst reeds vorm had gekregen. 

Voor hij tot het inzicht van het nieuwe bewustzijn, de schoonheid van onze tijd, 

kwam en zichjuist deze vragen ging stellen waren er anderen stedebouwkundigen 

55 Ibid. p 67 

56 Ibid. p 67 

57 Ibid. p 79 
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die hem inspireerde. Voomamelijk Berlage, Sorge!, Schumacher en Hilbersheimer 

lieten hun stempel achter. 

Stedebouwkundigen 

Als 'leermeester' maakte H.P. Berlage ( 1856-1934) de weg naar functionalisme 

mogelijk en gaf Van Eesteren een belangrijke basis mee welke. Ondanks het 

'verlossende inzicht' dat de artistieke beginselen van vorige generaties niet meer 

bruikbaar waren om gestalte te geven aan de functionele stad van de 2oc eeuw, 

maakte deze basis toch duidelijk de andere manier van denken mogelijk voor Van 

Eesteren. Deze zou tot 'de verlossing' leiden, het functionalisme. In Over modeme 

architectuur stelt Berlage vast dat "de grote waarheid waaraan alle architectuur 

moet voldoen, en waaraan alle goede architectuur ook altijd heeft voldaan, [is] 

dat de kunstvorm het resultaat moet zijn van praktische overwegingen. " 58 Een 

streven naar deze zakelijkheid betekent in zijn ogen echter niet dat de bouwkunst 

niet meer tot de kunsten mag worden gerekend. "Want toen de architectuur 

de oude vormen kopieerde was zij niet zakelijk, terwijl de terugkeer naar die 

zakelijkheid juist de voorwaarde is voor de ontwikkeling tot een grote kunst. 

Bovendien komt dit streven in de bouwkunst overeen met het algemeen geestelijk 

streven van deze tijd, dat van organisatie. En wat is organiseren anders dan 

ordenen en orde brengen, dus vereenvoudigen. " 59 

Net als Berlage geeft Van Eesteren veel waarde aan ruimte en verhouding (het 

vormgeven), ze zijn intrinsieke waardes van het proces van de stedebouw. 

De belangrijkste omdraaiing die Van Eesteren maakte ten opzichte van Berlage 

is het begrip van de stad. Van Eesteren ziet de stad als motor van cultuur in plaats 

van enkel een beelding van cultuur. Wat impliciet betekent dat het ontwerpen aan 

de stad een andere insteek krijgt, niet een culturele stand van zaken maar een het 

faciliteren, het scheppen van functionele voorwaarden voor een maatschappelijk 

58 Hilde Heijnen; Oat is Architectuur; Uitgeverij 010 Rotterdam, 2004; Tekst HP Berlage Over 
Modeme Architectuur 191 l 

59 Hilde Heijnen; Oat is Architectuur; Uitgeverij 010 Rotterdam, 2004; Tekst HP Berlage Over 
Modeme Architectuur 1911 
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proces.60 

Tijdens zijn Prix de Rome reis kwam Van Eesteren in contact met verschillende 

stedebouwkundigen waaronder Fritz Schumacher (1869 - 1947) en Herman 

Sorge! ( 1869 - 194 7). 

Schumacher is een van de oprichters van de Werkbund. Hij streef de naar 

zakelijkheid. "Het is de kern der nieuwerwetse denkbeelden [. .. .] de stijl der 

zakelijkheid na te streven, die zijn schoonheid zoekt te ontwikkelen aan de zuiver 

zakelijke, zoveel mogelijk practische oplossing van het vraagstuk, uit de wijze 

waarop men vormt en groepeert, niet hoe men versiert en decoreert. "61
• Hij was 

echter in hoofdzaak van invloed op Van Eesteren door zijn stedebouwkundige 

werk. Hij introduceerde de idee van de lobbenstad, zodat de stad kon groeien 

zonder het gehele concentrische gebied eromheen op de slokken. Daarbij werd 

de 'griinpolitik' (het principiele programma van park- en plantsoenpolitiek) tot 

hoofddoel benoemt. Schumacher: "was wir aber erstreben miissen, isl, da/3 

die Riinder unserer Grof3stadt nicht mehr versteinerte Kollisionen zwischen 

zwei entgegengesetzten We/ten darstellen, sondern da/3 diese beiden We/ten 

-Stadt und Land- gleichsam sich verschriinkend ineinandergreifen" "/ch 

glaube" schrijft hij ook "da/3 die architektonische Gipfelungen der kommenden 

Grof3stadt die das Monument ihres sittlichen und kulturellen Lebens darstellen, 

nicht wie friiher in einem einzigen Bauwerk zum Ausdruck kommen werden. Wir 

Mussen sie vielmehr suchen in Zusammenhiingen von Freifliichen mil Bauten, 

in Grof3gedachten Complexen, in denen Raumbildungen der freien Luft mil 

steinernen Raumbildungen zusammenwirken "62 De idee dat stad en land op 

gelijkwaardige wijze in elkaar kunnen grijpen maar vooral ook de nieuwe manier 

van ruimte beleving die Schumacher hier voorstelt gaan duidelijk in de richting 

van wat Van Eesteren in Amsterdam west heeft gerealiseerd. 

60 Manfred Bock; Comelis van Eesteren, architect urbanist, dee! I, Bouwkunst, Stijl, Stedebouw, Van 
Eesteren en de Avant Garde. NAi Uitgevers, Rotterdam, ELF publicaties Den Haag 200 Ip 218 

61 Hilde Heijnen; Dat is Architectuur; Uitgeverij 010 Rotterdam, 2004; Tekst HP Berlage Over 
Modeme Architectuur 19 l l Schumacher word geciteerd door Berlage p70 

62 Manfred Bock; Comelis van Eesteren, architect urbanist, dee! l, Bouwkunst, Stijl, Stedebouw, Van 
Eesteren en de Avant Garde. NAi Uitgevers, Rotterdam, ELF publicaties Den Haag 2001 p212 geciteerd uit 
Schumacher, Stiidtebau. Das Formproblemen der Stadt in Vergangeheit und Zukunft, Leipzig l 919 p 25. 
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Herman Sorgel (1885 -1952) gaf Van Eesteren de aanwijzing het probleem 

van de stedelijke ruimte drastische te abstraheren. lets Van Eesteren later veel 

gebruik van zou maken.63 Ook maakt Sorgel hem bewust van de begrippen tijd en 

ritme in relatie tot ruimte en object, iets dat in zijn latere werk op een praktische 

manier terug komt. Het belangrijkste is echter het feit dat Sorgel niet geloofde 

in de mogelijkheid een nieuwe eenduidige (vorm)stijl te creeren. Hij dacht dat 

het gemeenschappelijk, het cultureel bindende, gezocht moest worden in een 

nog te ontwikkelen 'sociaal bewustzijn'. De vormen van de ontwerpen zouden 

hiervan niet afhankelijk zijn en daaromjuist van geval tot geval sterke verschillen 

vertonen. 64 Deze, voor Van Eesteren nieuwe, gedachte opende voor hem de weg 

naar een werkelijk functionele architectuur. 

Van uit de Bauhaus hoek is het interessant om de ideeen van Ludwig 

Hilbersheimer (1885 - 1967) te bekijken. Hij stelde dat: "The chaos of the city 

of today can be opposed only by attempts at theoretical systematization, having 

the purpose of enucleatingfrom actual situations - in a totally abstract way- the 

fundamental principles of urban planning, thereby arriving at the formulation 

of general forms that then permit the solution of determined concrete problems. 

Only the abstraction of the specific case enables us, in fact, to demonstrate how 

the disparate elements that make up a large city can be placed, in an orderly way, 

in relationship to the whole. "65 

Ludwig Hilbersheimer - en ook Le Corbusier en Hannes Meyer - hadden 

volgens Van Eesteren te 'onmenselijke' ideeen met betrekking tot de stedebouw. 

Ze verwaarlozen de sociale taak van de stedebouw, laten de menselijke en 

praktische kant van het nieuwe bouwen verdwijnen en gaan op zoek naar een 

abstracte architectuur die er op gericht is de mens meer vertrouwd te maken 

met de anonieme realiteit van het machinetijdperk. Hilbersheimer stelt dat 

in de metropool het enorme gei'ntensiveerde ritme van het !even elk lokaal 

of individueel element onderdrukt. Hij ziet de stad als een anonieme, naakte 

63 Manfred Bock; Comelis van Eesteren, architect urbanist, deel I, Bouwkunst, Stijl, Stedebouw, Van 
Eesteren en de Avant Garde. NAi Uitgevers, Rotterdam, ELF publicaties Den Haag 200 I p90 

64 Ibid. p 91 

65 www.periferia.org 
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structuur zonder eigenschappen.66 Ook Van Eesteren zag de stad als een enorme 

machine waarin honderdduizenden woonden en hun brood verdienden, waarin 

kinderen naar school gingen, waarin gerecreeerd moest kunnen worden en waarin 

mobiliteit een essentiee\ gegeven was geworden. Maar bij stelt ook dat juist bet 

sociale, collectieve en het esthetiscbe onderdeel is van het functionele programma 

van eisen. Toch is het juist interessant om bij de insteek van Hilbersheimer - en 

Meyer en Le Corbusier - stil te staan. Het beeld (van lange, zuivere, pure witte 

oneindig lijkende blokken of dat van de vertica\e stad) dat deze arcbitecten 

scheppen bij hun gedachtegoed schiet voor Van Eesteren te ver door. Echter 

de basis van wat Hilbersheimer zegt lijkt veel op de ideeen van Van Eesteren 

wanneer hij de kwaliteiten van de Barokke ruimte analyseert. Door bet beeld te 

abstraheren ziet hij de ruimte en de relaties die de elementen onderling aan gaan. 

Ook zijn ontwerp voor een zakenwijk 1926 laat zien dat Van Eesteren de kracht 

van de abstractie erkent en gebruikt, maar we! duidelijk om een gedachtebeeld 

te scbeppen welke het wezen van de functies (elementen) en de verhoudingen 

ertussen blootlegt. "Om werkelijkheid te warden moet het ten opzichte van de 

praktijk van het !even uitgewerkt warden, waardoor het weer vitaal, reeel word!. 

Zander een dergelijke abstracte realiteit is het niet mogelijk de werkelijkheid le 

lijf le gaan en le beheerschen "67 

Dit stedebouwkundige idee is vergelijkbaar met dat van Hilbersheimer. Het 

verschil is echter we! belangrijk: Van Eesteren het gebruikt als methode waar 

geen vooraf vastgelegd beeld bij hoort, waarmee iedere situatie te benaderen 

is om vervo\gens in de specifieke context tot een bijbeborend bee\d te komen, 

zoa\s Sorge! hem deed inzien. In tegenstelling tot Hilbersheimer, Meyer en Le 

Corbusier die dit concept juist we! omzetten in een meer letterlijke vorm die 

daarom als beeld in plaats van als methode een nieuwe moderne stijl impliceert. 

Constructivisten en Stijlkunstenaars 

66 Manfredo Tafuri, Francesco Dal Co; London: Modern Archilec/ure; Faber and Faber. 1986 2 di. 
Oorsp1: uitg., 1980. - Oorspr. 
//a/iaanse uilg., 1976 p 162 

67 Manfred Bock; Comclis van Eestcren, architect urbanist, dee! I, Bouwkunst, Stijl, Stedebouw, Van 
Ecsteren en de Avant Garde. NAi Uitgevers, Rotterdam, ELF publicaties Den Haag 2001 p303 
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Zoekend naar het antwoord op de vraag: "hoe en met welke middelen kan 

aan de behoefie aan schoonheid van onze tijd warden voldaan?"68 Kwam Van 

Eesteren in aanraking met verschillende kunstenaars. 

Kurt Schwitters vormde een inspiratie voor Van Eesteren, niet letterlijk 

esthetisch maar een conceptueel. Schwitters introduceerde de term 'Merz'; Merz 

wil betrekkingen in het !even roepen, liefst tussen alle dingen van de wereld. 

"Merz betekent de toepassing van gegeven oudheden als materiaal voor het 

nieuwe kunstwerk, aansluiten op een voorgaand historisch proces en niet het 

bieden van een compleet nieuwe alternatie/"69 "Dus heb ik aanvankelijk bee/den 

uit materiaal gemaakt dat ik gemakkelijk bi) de hand had, zoals tramkaartjes, 

garderobe-briefjes, stukjes hout, touw en draad, kromme wieltjes. Deze dingen 

warden zoals ze zijn of ook gewijzigd in het beeld ingevoegd, op de manier zoals 

het beeld daar om vraagt. Door hun onderlinge waardering verliezen ze hun 

individuele karakter, hun bijzonderheid; ze verliezen hun materiele karakter en 

zijn slechts materiaal voor het beeld. " 70 Schwitters laat hem hiermee zien dat 

hij niet enkel conceptueel en methodisch te werk moet gaan maar juist oak de 

context en historie mee zal moeten nemen in het ontwerp van de stad. 

Rand 1922 kwam Van Eesteren in aanraking met de Stijl en een aantal 

kunstenaars die daar (in)direct bij betrokken waren. 

El Lissitzky (die een tussenpositie had in het SuprematismelConstructivisme 

en Proun ontwikkelende) en Moholy-Nagy (Een constructivistisch elementarist, 

hij onderzocht de statische en esthetische kwaliteiten van vrijstaande en wilde 

asymmetrische constructies aan het ligt brengen) 7 1 hadden de grootste invloed. 

Van Doesburg had al snel onenigheid met beide, en zij oak met elkaar, toch is het 

van belang een aantal ideeen aan te stippen die Van Eesteren dan wel zelf dan wel 

via de Stijl heeft overgenomen. 

Moholy-Nagy geeft helder weer waar het om gaat bij een open ruimte concept 

68 Manfred Bock; Comelis van Eesteren, architect urbanist, dee! I, Bouwkunst, Stijl, Stedebouw, Van 
Eesteren en de Avant Garde. NAi Uitgevers, Rotterdam, ELF publicaties Den Haag 2001 p 79 

69 Ibid. p 237 citaat Schwitters 

70 http://www.dekunsten.net/dk-citatenabstractekunst-schwitters.html Schwitters 1923 

7 I Hilde Heijnen; Oat Is Architectuur, 2000Rotterdam010; tekst Moholy-Nagy 1929 en tekst Lissitzky 
1922 
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een idee dat Van Eesteren in zijn stedebouwkundige werk duidelijk toepast. "een 

moderne vormgeving van de ruimte" stelt hij: is dus niet het aaneenvoegen van 

zware bouwmassa s, niet het scheppen van ho/le lichamen, niet het definieren 

van betrekkingen tussen rijk geleden volumen en niet het naast elkaar plaatsen 

van een paar afzonderlijke eel/en van een gelijk of verschillend volume. Een 

moderne vormgeving van de ruimte brengt veeleer een verwevenheid van de/en 

van de ruimte tot stand, verankerd in meestal onzichtbare, maar desondanks 

tastbare dynamische re la ties in a/le richtingen en dimensies, en in jluctuerende 

krachtsverhoudingen." 72 

El Lissitzky ontwikkelt Proun: "Project voor de affirmatie van het Nieuwe. 

Een stadium tussen schilderkunst en architectuur".73 Van Pro-Unovis: 'voor de 

school van de nieuwe kunstvorm ' 74 Proun is een constructie welk.e van alle kanten 

te aanschouwen is "[. . .]het oppervlak van proun [is] geen schilderij meer, maar 

een bouwwerk [. . .] Al draaiend cirkelen we de ruimte in. We hebben Proun in 

beweging gebracht en winnen daarmee een veelvoud aan projecties;[. . .] Vanuit 

het aldus gecreeerde ruimtelijke geraamte moeten we de ruimte gaan markeren. 

De leegte, de chaos, het tegen natuurlijke wordt dan ruimte, dat wil zeggen: 

ordening, bepaaldheid, bee/ding - als we tenminste de markeringstekens op een 

bepaalde wijze en volgens bepaalde verhoudingen in en aan elkaar passen. De 

constructie en de schaal van deze verzameling markeringstekens geven de ruimte 

een bepaalde spanning. Door de markeringstekens te verwisselen veranderd de 

spanning in de ruimte die uit een en dezelfde leegte is gevormd. " 75 Het zoeken naar 

spanningen in de ruimte, verwevenheid van delen van de ruimte en dynamische 

relaties en krachtsverhoudingen door de veranderende verhoudingen, is iets dat 

oak aan de orde was bij De Stijl en duidelijk indruk heeft achtergelaten bij Van 

Eesteren. Een ander aspect dat vooral op Van Eesteren persoonlijk van invloed 

was is El Lissitzky's idee van 'Gegenstand' Dit concept maakt het werkelijke 

!even materiaal voor de kunstenaar. Dit had Van Eesteren gemist in de moderne 

72 Hilde Heijnen; Oat ls Architectuur, 2000 Rotterdam 010; tekst Moholy-Nagy 1929 

73 Hilde Heijnen; Oat Is Architectuur, 2000 Rotterdam 010; inleiding op tekst Lissitzky 1922 

74 Kenneth Frampton; Modeme Architectuur; SUN 4e druk 200 I p 164 

75 Hilde Heijnen; Oat Is Architectuur, 2000 Rotterdam 010; tekst Lissitzky 1922 
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kunst. Waar het !even slechts m literair overdrachtelijke vorm of symbolisch 

aanwezig was. 76 

De Stijlkunstenaars werden bei'nvloed door constructivistische opvattingen. 

Een van de uitgangspunten werd dan oak "Constructie en compositie, ruimte en 

tijd, het statische en het dynamische moeten tot een geheel warden gesmeed .. '177 

Mondriaan en Van Doesburg hadden de meest directe invloed op Van Eesteren, 

wat soms overeenstemming tot gevolg had, maar er oak vaak voor zorgde dat 

Van Eesteren ging nadenken over de zaken die bediscussieerd werden. Voora! 

de samenwerking tussen Van Doesburg en Van Eesteren was intensief, ze 

ontwierpen gezamen!ijk verschi!!ende al dan niet gerealiseerde bouwwerken, met 

als bekendste uiteraard de maquettes voor Maison Particuliere, Maison d' Artiste 

en Hotel particulier.(1923) Toch was bijvoorbeeld El Lissitzky er van overtuigd 

dat Van Eesteren sterker en rationeler werd in zijn ontwerpen sinds hij niet meer 

onder directe inv!oed van Van Doesburg stond.78 Kleur was van groat be!ang 

in de ontwerpen die Van Eesteren en Van Doesburg gezamen!ijk maakte. Van 

Does burg omschreef het ze!fs als volgt: "In wezen moeten we de architectonische 

ruimte opvatten als een ongebeelde, blinde leegte, zolang de kleur haar niet 

daadwerkelijk tot ruimte beeldt. '179 Kleur werd door Van Doesburg opzettelijk op 

destructieve wijze ingezet. "Bi} de Elementaristen ontzien de kleuren elkaar niet 

zoals in neo-plastische kunst, maar botsen juist tegen elkaar op. Alles is strijd, 

dissonance, disharmonie. Het gaat er om de kleuren energie en stootkracht te 

geven, waarbij alle eigenschappen van het materiaal moeten meehelpen." 80De 

kleuren werden dus niet bepaa!d door functione!e volumen en constructie. Dit is 

iets dat Van Eesteren later in zijn eigen werk we! deed. 

Mondriaan's interpretatie van de stad is extreem en theoretisch en neigt naar 

beelden die bijvoorbee!d oak Hilbersheimer voor ogen had: "Hoe rijper de mens 

76 Manfred Bock; Comelis van Eesteren, architect urbanist, deel I, Bouwkunst, Stijl, Stedebouw, Van 
Eesteren en de Avant Garde. NAi Uitgevers, Rotterdam, ELF publicaties Den Haag 2001 p 78 

77 Van Doesburg; http://www.dekunsten.net/dk-citatenabslTactekunst-doesburg 

78 Manfred Bock; Comelis van Eesteren, architect urbanist, dee! I, Bouwkunst, Stijl, Stedebouw, Van 
Eesteren en de Avant Garde. NAi Uitgevers, Rotterdam, ELF publicaties Den Haag 2001p334 

79 http://www.dekunsten.net/dk-citatenabstractekunst-doesburg 

80 http://www.dekunsten.net/dk-citatenabsrractekunst-doesburg 
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word! hoe meer hij zelf 'schepper 'word[. . .]. Hij zal st eden maken die hygienisch 

en schoon zijn door een evenwichtige tegenstelling van gebouwen constructies 

en legen ruimten." [. . .] "Wil onze materiele omgeving van een zuivere 

schoonheid zijn, dus gezond en waarlijk rechtstreeks aan het nut voldoen, dan 

is het noodzakelijk, dat zij niet !anger de egoi'stische gevoelens van onze kleine 

persoonlijkheid weerspiegelt: zelfe niet !anger van enige lyrische uitdrukking, 

maar zuiver beeldend is. " 81 Mondriaan sprak voomamelijk vanuit de beeldende 

kunst, maar dat betekend zeker niet dat hij vanuit een 2-dimesionale geachte sprak. 

Het achterliggende concept is van toepassing op alle kunst, hoeveel dimensies 

ook. Het ging Mondriaan om bet volgende: "Alleen door zuivere verhoudingen, 

van zuivere opbouwende elementen komt met tot zuivere schoonheid" [ .. .] 

Zuivere beeldingsmiddelen [ .. .] moeten zodanig gecomposeerd zijn dat zij hun 

individualiteit verliezen en, door een opheffende en vernietigende tegenstelling, 

een onafscheidelijke eenheid vormen [. .. } Waardoor alle afgescheidenheid en 

uitsluiting teniet gedaan word!" 82 Van Eesteren had bier natuurlijk een eigen 

interpretatie van maar in de basis is hij bet eens met Mondriaan: "De onderlinge 

betrekkingen van de objecten en elementen warden sterk beinvloed door de 

strekking en bedoelingen van het plan. Zuiverheid van ervaren der concipierende 

krachten zal de uitdrukking er van ten goede komen. De vernieuwing van de 

grondwaarden in de richting van het elementaire, die in de vrije kunsten 

plaats greep, werkt bevruchtend op de stedebouw[. .. ]Wanneer de wederzijdse 

betrekkingen van levensfuncties, die geestelijke, productieve, culturele, 

landschappelijke, industriele, vervoerstechnische, agrarische, recreatieve en 

andere doelwitten beogen, niet ordelijk zijn, ontstaat een ruimtelijke chaos". 83 

Van Doesburg stelde in 1924, na bet maken van de maquettes met Van 

Eesteren, een manifest op: Tot een beeldende architectuur 84 Daarin probeerde 

8 I Hilde Heijnen; Oat ls Architectuur, 2000 Rotterdam 01 O; Tekst Mondriaan 1927 Neo-Plasticisme. 
De woning - de sttaat - de stad 

82 Ibid 

83 C. Van Eesteren; De conceptie van onze hedendaagse nederzettingen en cultuurlandschappen, hun 
verschijningsvormen en uitdrukking; Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon 
Hoogleraar in de stedenbouwkunde aan de technische hogeschool te Delft op woensdag 28 april 1948 

84 Hilde Heijnen; Oat ls Architectuur, 2000 Rotterdam 010; tekst Van Doesburg 1924 
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hij een aantal zaken te verhelderen. De vier punten die mijns inziens de grootste 

invloed hebben gehad op Van Eesteren en zijn werk in de Westelijke Tuinsteden 

zijn de volgende : 

"J De Vorm. - De grondslag voor een gezonde ontwikkeling der architectuur 

(en der kunst in het algemeen) is elk begrip van vorm, in den zin van voorop 

gesteld type te overwinnen. Jn plaats van de vroegere stijltypen als sjablonen te 

gebruiken en zodoende vroegere stijlen te imiteren is het nodig het probleem der 

architectuur geheel opnieuw te stellen. 

2 De nieuwe architectuur is elementair, d. w.z. zij ontwikkelt zich uit de 

elementen van den bouw; in den uitgebreidste zin. Deze elementen als: functie, 

massa, vlak, tijd, ruimte, Licht, kleur, materiaal enz., zijn tegelijk beeldende 

elem en ten. 

6 De nieuwe architectuur heeft het begrip MONUMENTAAL onajhankelijk 

gemaakt van groat en klein (aangezien het woord "monumentaal" verbruikt is zet 

zij daarvoor in de plaats het woord "beeldend'') Zij heeft gedemonstreerd, dat 

al/es is door verhouding, verhouding van het een tot het ander. 

12 Symmetrie en herhaling - De nieuwe architectuur heeft te niet gedaan 

zoowel de eentonige herhaling als de starre gelijkheid van twee helften, het 

spiegelbeeld, de symmetrie. Zij kent geen repetering in tijd, geen straatwand of 

normalisatie. Een complex is evenzeer een geheel als het zeljstandige huis dit 

is. Zowel voor het complex als van de stad gelden dezelf de wetten als voor het 

afzonderlijke woonhuis. Tegenover de symmetrie stelt de nieuwe architectuur de 

evenwichtige verhouding van ongelijke de/en, d. w.z. van de/en, welke door hun 

functioneel karakterverschil, in stand, maat, proportie en figging verschillend 

zijn. De gelijkwaardigheid dezer de/en wordt veroorzaakt door het evenwicht der 

ongelijkwaardigheid en niet door gelijkheid. Oak heeft de nieuwe architectuur 

het "voor ", "achier", rechts, ja zo mogelijk ook het "boven "en "onder" 

gelijkwaardig gemaakt. " 

Het Elementarisme dat Van Doesburg hieruit ontwikkeld is radicaal en lijkt 

vooral ook een poging het Neo-Plasticisme van Mondriaan waarmee hij ook ruzie 

had gekregen tegen te spreken. Zo schrijft Van Doesburg in De Stijl no. 78: "Het 
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Elementarisme predikt de totale vernietiging van het traditionele absolutisme in 

welke vorm dan oak (de nonsens van een strenge tegengesteldheid als die van man 

en vrouw, mens en God, goed en kwaad, enz.) "' [. . .] "Het wil den geest van verzet 

en revolte in de nieuwe komende generatie versterken" [. . .] "De Elementarist is 

een geestelijk rebel, een onruststoker die ten koste van eigen rust, de rust van de 

regelmaat en de herhaling van het burgerlijk !even moedwillig verstoort." 

Oak Van Eesteren wordt Elementarist genoemd, maar bij hem heeft niet die 

radicale maatschappelijke betekenis die Van Doesburg er aan geeft. Het gaat veel 

mee over de ontwerpgedachte die er achter scbuil gaat. Van Eesteren becht grate 

waarde aan bet begrip 'Element' in de stedelijke context. Stedelijke elementen zijn 

voor hem de essentiele delen die tezamen bet begrip stad vormen. Oorspronkelijk 

waren dit buizen en paden die deze verbonden, maar in de loop der ontwikkeling 

is dit uitgegroeid tot een grate groep voor de stedebouw essentiele onderdelen als 

woonhuis, woonblok, woontoren, kantoortoren, fabriek, bet openbare gebouw, 

station en verkeerstecbniscbe objecten als bet viaduct maar oak verkeer, water, 

groen en boogteverschillen. "Met deze elementen, zonder enige ornamentatie een 

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

zelf (de stedebouwkundige elementen) [. . .] maar op hun verhouding ten opzichte 

van elkaar. Hij gaat een stap verder dan Van Doesburg door niet alleen de 

ontwerpverhoudingen van getal en maat een rol te laten spelen maar oak de 

praktische, technische en economiscbe. "De grondslagen van deze verhoudingen 

liggen enerzijds in de praktische, technische en economische verhoudingen en 

anderzijds bij de ontwerper "85 

Invloed op het plan 

Het tuinstadconcept komt dus vooral tot uiting in de open opbouw en de 

structuur. Hierin zijn recreatieve ruimte en bet groen-blauwe netwerk even 

belangrijk geworden als de bebouwingsvelden. Oak heeft bet model gestaan 

voor de opzet van bet plan in de bestaande omgeving van polders en de relatie 

85 Manfred Bock; Comelis van Eesteren, architect urbanist, dee! I, Bouwkunst, Stijl, Stedebouw, Van 
Eesteren en de Avant Garde. NAi Uitgevers, Rotterdam, ELF publicaties Den Haag 200 I p 210 
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ervan tot de bestaande stad. Het functionalisme vormt de praktische onderlegger 

van het plan. De scheiding van functies en de idee van licht lucht en ruimte 

hebben de basis gelegd voor deze nieuwe manier van stedebouw, die uitgaat van 

onderzoeksresultaten en feiten. Toch was Van Eesteren opzoek naar de "schoonheid 

van ooze tijd." Deze vond hij in de tecl:miek en de functie, die hem leidde naar 

de elementaristische ruimteschikking der stedebouwkundige elementen. Door 

de introductie van de bet stedebouwkundige element -<lat geen karakteristieke 

vorm heeft maar door de functionele eisen van de specifieke context en opgave 

wordt gevormd- werd een tegenspeler van stijl en vorm gecreeerd die enkel aan 

functionele eisen moest voldoen. "De opgave werd om de schoonheid die in 

de techniek ligt te verwerken en te organiseren. " 86 De ontwerper speelde we! 

een grote rol, deze had nog immer de wezenlijke taak een compositorisch goed 

stadsbeeld te componeren. 

86 ibid p210 
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[Cultuur]historische waarde 

De schoonheid van bet naakte monster 
Techniek werd begin 20° eeuw in de linkse kringen afgewezen; het stand voor 

de macht en overheersing van het kapitaal en de onderdruk.king van de arbeider. 

De modeme avant-garde was echter overtuigd van de schoonheid van de techniek, 

mi ts je deze eerlijk zou laten zien en de constructie onversierd voor zichzelf zou 

laten spreken. Van Eesteren dacht daar ook zo over: "Wij hebben tot nog toe", 

zei hij eens, "de techniek gezien als hard en stug, een 'monster', en we hebben 

getracht het monster van de techniek een mooi kleedje aan te trekken. Nu moeten 

wij durven de schoonheidvan het naakte monster te ton en. "87 Met andere woorden: 

de schoonheid zit in een onverdoezelde, eerlijke weergave van de werkelijkheid. 

De standaardisering, massaproductie en herhaling van elem en ten brengt een eigen 

schoonheid voort en zou leiden tot een hogere levensstandaard voor de massa. 

Techniek werd hiermee een democratiserende kracht in de samenleving. 

"Nu moeten wij durven de schoonheid van het naakte monster te tonen" De 

techniek is in deze het monster, maar kan even zo we! de stad symboliseren. Orde 

in het menselijke bestaan en dus ook de stedebouw zou volgens Van Eesteren 

voortkomen (wederkeren) uit de natuur der dingen, deze zouden daartoe we! 

moeten warden herkend en beleefd. Daarom had hij een grondige afkeer van 

omamentatie en andere zaken die de kwaliteit van de orde der ruimte konden 

verhullen. Qua beeld bestond de stad voor hem uit een compositie van horizontale 

en verticale elementen en gesloten blokken. "Met deze elementen zonder eenige 

ornamentatie, welke zwakheid le verbergen zou hebben, een stadsbeeld le 

vormen, is onze opgave. " 88 Een abstracte compositie van horizontale en verticale 

elementen en blokken gecombineerd met de kwaliteiten van de tuinstad, dat was 

wat Van Eesteren voor ogen had met het AUP. 

87 Ricardo;Wat kan, dat moet; Binnenstad 203; De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad; december 2003 

88 Richter Roegholt; De droom van de jaren twintig, Vinex in Amsterdam West; De Groene 
Amsterdammer; l 3-01-200 I 
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Geschiedkundige en cultuurhistorische waarde 
Het is interessant te onderzoeken wat de geschiedkundige en/of 

cultuurhistorische waarde van het AUP zijn en wat deze in de praktijk betekenen. 

Hoe zien de bijzondere en radicale theorieen van de avant-garde eruit als ze door 

Van Eesteren vertaald warden naar gebouwde omgeving, en wat is de betekenis 

hiervan 50 jaar na data? Hoe kunnen we de authentieke karakteristieken van 

de naoorlogse wijk bewaren, bewaken, en toch transformeren en verbeteren, 

inspelend op toekomstwensen? En, hoe kunnen we komen tot een historisch 

verantwoorde conserveringspraktijk in contexten die in de praktijk nag maar 

nauwelijks zijn onderzocht? Dit zijn zaken die onderzocht moeten warden voor 

we aan een ontwerp- of erfgoedconcept kunnen denken. 

Geschiedkundige waarde 

Het AUP is al vaak en door velen bestudeerd. Over het algemeen ziet men 

het AUP als een schoolvoorbeeld van de CIAM-principes, of zoals Tafuri stelt: 

'Amsterdam may be the city that best examplifies the principles of the charter of 

Athens '89 Dat is zeker waar, maar deze formulering impliceert dat het Charter er 

eerst was, en hetAUP daarop gebaseerd is. Dat is niet het geval. 

Ten eerste waren de ideeen die in het Charter gemanifesteerd werden niet 

gloednieuw. De in 1926 gepresenteerde uitbereidingsplannen van Bosch en 

Witteveen bevatten al het idee van een groat gebied waarin de functies wonen, 

werken en recreatie als de belangrijkste elementen van de stadsontwikkeling 

beschouwd werden. Van Der Steur (NIVS90 1926) zegt over het plan Witteveen: 

De drie eerst nodige elementen voor stadsontwikkeling: arbeidsgelegenheid, 

woongebied en ontspanningsruimte, als verenigd beschouwen om te werken 

89 Manfredo Tafuri, Francesco Dal Co; London: Modern Architecture; Faber and Faber. 1986 2 di. 
Oorspr. uilg., 1980. - Oorspr. 
Jtaliaanse uitg., 1976 hfdst XI 

90 Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw 
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tot een groot organisme. Van Rossem stelt in zijn boek9 1 over van Eesteren dat 

een scheiding tussen wonen, werken, verkeer en verpozen zelfs al in 1910 door 

Brinckman gelntroduceerd werd en daarom ook zonder verdere toelichting gebruikt 

werd in de plannen van 1926. De CIAM heeft het thema uiteraard uitgelicht en 

vooral ook expliciet en in meer extreme vorm toegepast en heeft parallel hieraan 

ook een scheiding van verkeersstromen gelntroduceerd. Ook wordt bij het plan uit 

1926 al telkens gewezen op het belang van de wetenschappelijke onderbouwing, 

het survey, van de plannen. Het ontbreken van grondige studies waarop de 

uitbreidingsplannen gebaseerd zouden moeten worden volgens de NIVS, werd 

dan ook als een van de belangrijkste kritieken op deze plannen aangevoerd om 

het plan van 1926 niet aan te nemen in de raad. Raymond Unwin introduceerde in 

1925 de idee van het methodisch gebruik van feiten en cijfers ter onderbouwing 

van het stedebouwkundige plan. 

Beide principes, de scheiding van functies en onderbouwend survey, werden 

uiteindelijk als ' echte' CIAM principes gepresenteerd, maar waren dus al veel 

eerder gemeengoed.92 Eerder zagen we al dat De 8 en Opbouw, wel betrok.ken 

bij de CIAM, in hun pre-advies over de organische woonwijk in open bebouwing 

voor een vergadering van de NIVS in 1932 al uitgingen van de zogenaamde 

CIAM-principes. Het congres waarin ze opgesteld zouden zijn was toen nog niet 

geweest. De eerste voorstellen van de CIAM lijken sterk op dit eerdere pre-ad vies 

van De 8 en Opbouw, en werden later door Le Corbusier uitgewerkt en op eigen 

initiatief tot grondslag van de nieuwe stad gemaakt. "De CJAM ", zo stelt Hellinga, 

"heeft (tijdens CIAM IV) nooit een model voor de stad geleverd, al suggereerde 

Le Corbusier dat we! met zijn uitgave van het 'Char ta' in 1941 " 93 Op het moment 

dat het IV' congres plaats vond (Athene, 1933), waar de functionele stad tot 

congresthema werd en Van Eesteren voorzitter was, was het AUP al grotendeels 

91 Vincent Th. van Rossem onder redactie van Manfred Bock; Comelis van Eesteren, architect 
urbanist, deel 2, het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam: geschiedenis en ontwerp;NAi Uitgevers, 
Rotterdam, 1993 

92 Helma Hellinga; Het Nieuwe Bouwen Amsterdam 1920-1960 Ned /Eng. Het Algemeen 
Uilbreidingsp/an van Amslerdam Delfi University Press, Delfi 1983 

93 Helma Hcllinga; He/ Nieuwe Bouwen Amslerdam 1920-1 960 Ned.!Eng. He/ Algemeen 
UilbreidingJp/an van Amslerdam Delfi University Press, Delfi 1983 
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klaar. Men hield zich tijdens het congres van Athene voornamelijk bezig met het 

analyseren van de bestaande stad, waarbij Van Eesteren onderzoeksmateriaal van 

de afdeling stadsontwikkeling (grondslag voor het AUP) inbracht. Het ligt dan 

oak voor de hand dat het AUP juist een basis vormde voor het congres, dat het als 

'het voorbeeld' van onderzoek voor on twerp werd gelntroduceerd bij dit congres, 

en niet andersom. Uiteindelijk was er natuurlijk een wisselwerking tussen de 

twee. Van Eesteren besprak zijn plannen daar irnmers niet voor niets. In die zin 

heeft Tafuri natuurlijk we! gelijk als hij zegt dat 'Amsterdam [. . .]best examplifies 

the principles of the charter of Athens ' omdat het AUP de praktische kant van 

het theoretische charter vertegenwoordigt. Dit toont de status en historische 

waarde van het AUP als invloedrijke factor op de ontwikkeling van de CIAM 

principes, welke van grate invloed waren op de algehele ontwikkeling van de 

( stede )bouwkundige gescbiedenis. 

In 1948 getuigde Van Eesteren in zijn inaugurale rede van zijn rotsvaste geloof 

in zijn vak: "De ruimtelijke wanorde, waarin wij !even, is een onafwendbare 

consequentie van een wereld, die, zoals steeds, en nu door een versneld tempo in 

heviger mate voelbaar, aan het veranderen is. lk ben er nochtans van overtuigd, 

dat orde zal kunnen terugkeren. Zij zal dan voortspruiten uit de natuur der dingen 

en de diepere zin daarvan, die beide daartoe zullen moeten worden herkend, 

erkend en beleefd, opdat zij uitdrukking vinden in alle uitingen van de menselijke 

werkzaamheid en dus ook in de stedebouw. "94 

De kracht van hetAUP ligt in het doordachte karakter en de helderheid van de 

plattegrond, waardoor het meer dan gemiddeld bestand is tegen de uitvoering en de 

wijzigingen die door de veranderende omstandigheden warden voorgeschreven. 

"Na de glorieuze jaren van de uitvoering werd ook het A UP getroffen door de 

onafwendbare golfslag van de smaak. Toch lijkt de grondslag nog steeds goed. 

Bi} de herstructurering van het gebied zal het concept uit 1930 zijn kracht kunnen 

tonen. "95 

94 C. Van Eesteren; De conceptie van ooze hedendaagse nederzettingen en cultuurlandschappen, hun 
verschijningsvorrnen en uitdrukking; Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon 
Hoogleraar in de stedenbouwkunde aan de tcchnische hogeschool te Delfi op woensdag 28 april 

95 Richter Roegholt; De droom van de jaren twintig, Vinex in Amsterdam West; De Groene 
Amsterdammer; 13-01 -200 I 
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Uiteindelijk zijn de Westelijke Tuinsteden dan toch bet schoolvoorbeeld van 

bet Charter van Athene, zelfs meer dan dat, omdat bet niet alleen de 'regels' 

volgt maar er ook met gevoel voor ruimte en omgeving ontworpen is. "Wat 

is de moderne stedebouw eis?" vroeg Van Eesteren zich af en zijn antwoord 

was: "goede bewoonbaarheid in alle opzichten, waaronder natuurlijk oak de 

vormgeving begrepen is ''96 Dit maakt bet plan een model voor een vorm van 

stedebouw welke uniek is voor die periode, en ook nog eens zeer geslaagd is 

toegepast. 

Dit feit is een van de belangrijkste argumenten voor een restauratieve aanpak 

van bet gebied. Het AUP als structuurplan is zo belangrijk in de loop van de 

stedebouwkundige geschiedenis dat we niet eens zouden moeten overwegen 

dit op te geven. Natuurlijk is bet onmogelijk en onwenselijk bet gehele plan 

te conserveren als erfgoed; bet is enorm en niet alles is van vergelijkbaar hoge 

kwaliteit. Wel is bet behoud van de hoofdstructuur, de verwevenheid van de 

ruimtelijke dragers en de Sloterplas als centrum, in mijn ogen noodzakelijk. 

Waar nodig zal de hoofdstructuur hersteld en eventueel zelfs overdreven moeten 

warden. Dit kan uitgebuit warden als historisch erfgoed van hoog niveau. Voor 

de invulling van de bebouwingsvelden ligt bet in de lijn der verwachting dat bet 

eerste naoorlogse deelplan (Slotermeer) bet dichts ligt bij de originele ideeen van 

een 'organische woonwijk in open bebouwing' die Van Eesteren in gedachte had 

voor bet plan. De invulling heeft een sterke referentie naar de ideeen van De Stijl 

en daarmee naar bet gevoel voor ruimte en verhoudingen welke Van Eesteren 

in zijn Stijl periode verder ontwikkelde. Mede daarom is de stedebouwkundige 

structuur van dit gebied erfgoedwaardig. 

Cultuurhistorische waarde 

Algemeen kun je stellen dat de Westelijke Tuinsteden bun kwaliteit net als 

veel andere naoorlogse woonwijken vooral danken aan de stedebouwkundige 

structuur, de zorgvuldigheid van bet ruimtelijke ontwerp. De cultureel historische 

96 Manfred Bock; Comelis van Eesteren, architect urbanist, dee! J, Bouwkunst, Stijl, Stedebouw, Van 
Eesteren en de Avant Garde. NAi Uitgevers, Rotterdam, ELF publicaties Den Haag 2001 p209 
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waarde is geheel terug te voeren op een overkoepelend fenomeen: De koppeling 

van schaalniveaus. De verhouding van deze schaalniveaus tot elkaar en de 

vormgeving hiervan is bijzonder. "Jeder dee! is ook weer onderdeel van een 

grater geheel, en maakt dat de woning onderdeel word! van de stad, de mens 

onderdeel van de stadsbevolking en de tuin van het stadspark."97 Het samenspel 

van (woon)blok en buitenruimte, de precisie van verkaveling en de trefzekerheid 

van de compositie. "De naoorlogse stad laat een zeldzame combinatie van 

rationaliteit en nuance zien " 98 

Het subtiele spel van schaalsprongen en de gelede overgang van publiek naar 

privaat laten een continue ruimte ontstaan waarin met zich vrijelijk kan bewegen. 

Het ontwerp is zo ingericht dat de openbare ruimte overal door loopt, de grens 

tussen openbaar naar prive wordt pas letterlijk gemaakt bij de gevel. De geleding 

van de ruimte zorgt er echter voor dat de openbare ruimte vele nuances kent tussen 

prive domein en openbare ruimte. Er ontstaat dan bijvoorbeeld sociale ruimte, 

collectieve ruimte en semi-publieke ruimte welke ieder een eigen rol spelen in 

de geleding der ruimte, maar wel onderdeel blijven van het grate veld waardoor 

ze op onlosmakelijke wijze met elkaar verbonden blijven. Deze inrichting van 

de openbare ruimte gaat gepaard met een indeling in bebouwingsvelden die 

openomen warden in de structuur maar ook een eigen buurt vormen, zodat geen 

oneindige doorlopende stad ontstaat. "Het stadsbeeld kenmerkt zich door een 

dynamische compositie, waar pleinen en straten geen eenduidige begrippen meer 
zijn "99 

De eerder aangehaalde Tartan geeft nog immer een helder beeld van de 

structuur van de Westelijke Tuinsteden. De vergelijking met de Schotse Ruit, 

die Vos trekt, is zeer treffend: De Westelijke Tuinsteden warden gedragen door 

een kleurrijk weefsel van hoofdstructuren, die de bebouwingsvlakken begrenzen. 

Het 1s dit weefsel, gekenmerkt door de interferentie en verweving tussen de 

97 Sjoerd Cusveller en Stefan Gall m.m.v. Ingeborg van Lieshout; Over culturele planologie in de 
naoorlogse stad; Denkboek voor de cultuurimpuls ISV Cultuur en stedelijke vernieuwing; Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
2004 

98 Ibid. 

99 Ibid. 
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verschillende vlakken maar geen vermenging, dat het plan zo karakteristiek en 

uniek maakt. In deze gelaagdheid onderscheiden de Westelijke Tuinsteden zich 

van andere vaak enkelvoudig opgebouwde naoorlogse wijken. Stedelijkheid en 

landschappelijkheid worden in elkaar geweven. Gras en steen in elkaar geweven 

met als ultieme samensmelting van die twee het lege centrum van de Westelijke 

Tuinstede., de Sloterplas. "De door van Eesteren ook bedoelde dubbele orientatie, 

gras en steen, stads- en /andschapsbeelden van een wisselend karakter, is bijna 

overal in de Westelijke Tuinsteden aanwezig. Het /andschappelijke /even word! 

gecombineerd met het stadse /even. "100 

Het is voor de ontwerper van groot belang zich welbewust in de reeks van 

schalen tussen woning en stad, boom en park te plaatsen en om bewust te zijn van 

de effecten die de transformatie heeft op hogere en lagere schaalniveaus. Alleen 

dan kan een werkend en passend ontwerp worden gerealiseerd. De structuur, bet 

ontwerp en de inrichting van de buitenruimte zijn de belangrijkste locatiefactoren 

voor een succesvolle herstructurering. Daarbij doel ik op de genuanceerde 

samenhang tussen de verschillende schaalniveaus en de verhouding bebouwing -

buitenruimte. Ten tweede, meer specifiek voor Slotermeer, geldt dat het originele 

concept van de invulling van groot cultuurhistorisch belang moet worden geacht. 

Van Eesteren ging hiervoor uit van vlakverhoudingen, van de evenwichtige 

verhoudingen tussen ongelijkwaardige elementen in de ruimte. Een element is 

daarbij een object in de ruimte en geen ruimtebegrenzer. Vooral in die gebouwde 

context is de invloed van De Stijl herkenbaar. 

Van Eesteren legt een grote gevoeligheid voor ruimte aan de dag welke 

hij voomamelijk ontwikkelde tijdens zijn Stijl periode. Wanneer je het gebied 

morfologisch bekijkt, ontwaart zich een niet-hierarchische opbouw van deze 

elementen die steeds op een verschillende wijze met elkaar in verhouding staan. 

Ze staan telkens anders ten opzichte van elkaar en het totaal. Van Eesteren spreekt 

in dit verband ook van "het componeren van heterogene, van elkaarverschillende 

100 Han Meyer; Het ontwerp van de opcnbarc ruimtc; SUN Amsterdam 2006 
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de • 

b~rcgrcicn 

Ajb.9: Het geschake/de weefsel van de niimte; Meyer 2006 

maar gelijkwaardige elementen. "101 

• t"Jpl.u. 
en tt.,i<i.c.Mf n.1111 

De naoorlogse stad kenrnerkt zich door open bebouwing Door sornrnigen 

wordt deze 'openheid' opgevat als een gebrek aan structuur. "Het blok vormt 

niet /anger meer de elementaire bouwsteen van de stad en het stratenpatroon niet 

/anger de generator van de stadsvorm, " aldus Monestiroli. "Maar er zijn echter 

oak geen nieuwe krachtige elementen voor in de plaats gekomen. " 102 

Naar mijn mening echter is de observatie van Monestiroli onterecht. Nieuwe 

krachtige elementen zijn in de open stad wel degelijk aanwezig, echter op 

een andere manier dan men van de traditionele stedebouw gewend is. De 

stedebouwkundige elementen - zonder karakteristieke vorm maar bepaald door 

IOI Vincent Th. van Rossem onder redactic van Manfred Bock; Comclis van Eesleren, archilecl 
urbanist, decl 2, hel Algemcen Uitbreidingsplan van Amsterdam: gcschiedenis en ontwerp;NAi Uitgevers, 
Rotterdam, 1993 

102 Fran~ois Clacssend; De herontdekking van de monumentaliteil in de architectuur Oasc 7; NAi 
Uitgcvers, Rotterdam 2007 
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de functionele eisen van de specifieke context en opgave - die door Van Eesteren 

werden gei'ntroduceerd, vormen de elementaire bouwstenen van de open stad: 

bet blok, bet vlak en de lijn die zich in de ruimte tot elkaar verbouden. Dit is 

een nieuwe manier om stedelijke elementen en bun onderlinge verboudingen te 

begrijpen. De diepgang en kwaliteit van bet plan blijft ecbter wel afhankelijk van 

de persoonlijke ontwerpkwaliteiten van de stedebouwkundige die <lit uitvoert. 

Maar <lat was in de gesloten stad natuurlijk niet anders. 

Zoals Moboly-Nagy bet open ruimte bescbrijft pas van Eesteren bet toe 

in zijn ontwerp: "[ .. . ]een moderne vormgeving van de ruimte is dus niet het 

aaneenvoegen van zware bouwmassa's, niet het scheppen van holle lichamen, 

niet het definieren van betrekkingen tussen rijk geleden volumen en niet het naast 

elkaar plaatsen van een paar aftonderlijke cellen van een gelijk of verschillend 

volume. Een moderne vormgeving van de ruimte brengt veeleer een verwevenheid 

van de/en van de ruimte tot stand, verankerd in meestal onzichtbare, maar 

desondanks tastbare dynamische relaties in alle richtingen en dimensies, en in 

.fluctuerende krachtsverhoudingen." 103 Er ontstaat een sterke compositie van de 

stedebouwkundige kleuren (rood, groen, blauw, zwart) en elementen (vlakken, 

blokken en lijnen). Ieder element staat in verbouding tot bet andere. De elementen 

zijn uiteraard ongelijkwaardig, maar verworden door de niet-bierarcbiscbe 

compositie tot gelijkwaardige spelers die de ruimte bepalen. De ruimte wordt 

gedefinieerd door de compositie van vlakken, blokken en lijnen. Van Eesteren stelt 

<lat bet bij stedebouw gaat om de structurele samenhang van stedelijke functies; 

bet streven is naar een verband waarin de stedebouwkundige verscbijnselen zicb 

optimaal kunnen ontplooien. Hij geeft zelf aan dat de vorm die bierbij boort "ook 

voor de ontwerper een nog onbekend gegeven is, hij zal aan de hand van dit 

programma intui'tief opzoek moeten naar de vorm. De stedebouwer moet collages 

maken met materiaal uit het dagelijkse !even van de stad". 104 

Van Eesteren ging zelfs zo ver dat bij stelde <lat de arcbitectuur in de Westelijke 

103 Hilde Heijnen; Oat Is Architectuur, 2000 Rotterdam 010; tekst Moholy-Nagy 1929 

I 04 Vincent Th. van Rossem onder redactie van Manrred Bock; Cornelis van Eesteren, architect 
urbanist, dee! 2, het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam: gcschiedenis en ontwerp;NAi Uitgevers, 
Rotterdam, 1993. 
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Tuinsteden er eigenlijk niet toe deed, dat deze inwisselbaar was voor andere stij !en. 

Hij lijkt hierin ongelijk te hebben wanneer je de recente vemieuwingen bekijkt. 

Deze passen lang niet allemaal in de context die hij schiep. Maar hij doelde op de 

stijl van de architectuur. Zijn taak was het schikken van de elementen, die dan al 

een vorm bezaten, bepaald aan de hand van de functionele eisen en de onderlinge 

verhoudingen. Wanneer deze vorm en de daarmee gepaard gaande verhoudingen 

tussen de elementen gehandhaafd warden is de architectonische stijl inderdaad 

van minder groat belang voor de kwaliteit van de stedebouwkundige structuur. 

Zeker niet wanneer je de kwaliteit van een ruimte kunt vaststellen zoals hij dat 

kon, bijvoorbeeld bij de Dresdener Barockwoonhuizen. De architectuur speelt 

echter we! een rol op het niveau van de straatruimte beleving en oak op het niveau 

van de ervaring van de ruimtelijke kwaliteit wanneer je niet in staat bent deze 

intui'tief aan te voelen. 

Van Does burg stelde het in zijn Tot een beeldende architectuur ( 1924) als 

volgt voor "Tegenover de symmetrie stelt de nieuwe architectuur de evenwichtige 

verhouding van ongelijke de/en, d. w.z. van de/en, welke door hun functioneel 

karakterverschil, in stand, maat, proportie en figging verschillend zijn. De 

gelijkwaardigheid dezer de/en wordt veroorzaakt door het evenwicht der 

ongelijkwaardigheid en niet door gelijkheid. Ook heejt de nieuwe architectuur 

het "voor", "achter", rechts, ja zo mogelijk ook het "boven"en "onder" 

gelijkwaardig gemaakt" [ ... ]"De mens leeft niet in de constructie maar in de 

ATMOSFEER die door de OPPER VLAKTEN wordt opgeroepen" Oak Mondriaan 

zegt iets vergelijkbaars in zijn tekst Neo-Plasticisme. De woning-de straat-de 

stad: "Alleen door zuivere verhoudingen, van zuivere opbouwende elementen 

komt men tot zuivere schoonheid" [. .. ] Zuivere beeldingsmiddelen [. .. ] moeten 

zodanig gecomposeerd zijn dat zij hun individualiteit verliezen en, door een 

opheffende en vernietigende tegenstelling, een onafscheidelijke eenheid vormen 

[. .. ] Waardoor alle afgescheidenheid en uitsluiting teniet gedaan wordt" 

De compositie der elementen in Slotermeer is te zien als een kunstwerk van Van 

Eesteren op basis van de AUP structuur, naar de ideeen van De Stijl kunstenaars. 
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Het is als kunstwerk minder eenvoudig te herkennen dan een Mondriaan of een 

El Lissitzky omdat het beeld bier en daar wat wordt vertroebeld. Want "Waar 

het in de stedebouw, en in de kunst in het algemeen, om gaat" zei Van Eesteren 

" is uitdn1kking te geven aan een gevoelswereld, welke door de hedendaagse 

mens als de zijne wordt beleefd Hierbij doe/ zich de moeilijkheid voor, dat tussen 

het moderne kunstwerk, dat de hedendaagse gevoelswereld uitdrukt, en het 

publiek een tijdsinterval bestaat. ''Dit tijdsinterval is wel overbrugd, helaas zijn 

de kwaliteiten van Slotermeer ondertussen zo verdoezelt <lat ze moeilijk zichtbaar 

zijn en daardoor niet gewaardeerd worden voor wat ze zijn. Daamaast is de idee 

van een stedebouwkundig kunstwerk, een monumentalisering van een concept in 

een reele omgeving iets waarmee we (nog) niet gewoon zijn. 

Slotermeer is wel degelijk een uniek exemplaar waar we zuinig op moeten 

zijn. Daarmee wil ik niet pleiten voor een !outer restauratieve aanpak in de object 

gerichte (monumentenzorg) betekenis van het woord maar voor restauratie van 

het concept. Zoals in Hoofdstuk 1 aan de orde kwam. Het is geen object, zoals een 

kunstwerk wat we in een museum kunnen hangen. Het blijft een woonwijk, waarin 

gewoond en geleefd wordt. Restaureren betekend in deze context de kwaliteiten 

van het kunstwerk boven water krijgen, herstel van de vlakverhoudingen en 

ervaring van de ruimtewerking. Deze weer laten zichtbaar maken, zodat men ze 

kan ervaren. 

Kortom, de Westelijke Tuinsteden hebben een historische waarde, daar zij 

een periode in de ontwikkeling van de architectuurgeschiedenis belichamen die 

van groot belang is geweest voor de (Nederlandse) stedebouw. En ze hebben 

cultuurhistorische waarde op twee vlakken, namelijk de stedebouwkundige 

structuur van verweving en koppeling van schaalniveaus enerzijds en de referentie 

naar een Stijl kunstwerk anderzijds. 
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Afb. 10 Het westelijke stadsdeel van het AUP 1934 Vogelv/uchtperspectiefgezien van uil het zuidwesten 

A[b. II : Westelijke tuinsteden 1965 voge/v/uchtperspectiefvamrit het Noordoosten 
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Het plan versus de invulling 

In een vorig hoof dstuk kw am aan bod we Ike stromingen en ideeen samen 

gekomen zijn in het AUP. De belangrijkste drie zijn de tuinstad, de CIAM en 

De Stijl. Binnen deze context is echter nog een scheiding te maken tussen het 

AUP als structuurplan en de invulling van de deelplannen. De cultuurhistorische 

waarden zijn vastgesteld op twee niveaus, deze zijn te koppelen aan de 

schaalniveaus die zich in de daadwerkelijke context bevinden. De verschillende 

schaalniveaus zijn dan de grote -vogelvlucht- stedebouwkundige schaal van het 

AUP, op de compositorische schaal van het bebouwingsveld en op het niveau van 

de straat. In wezen zijn deze niet los van elkaar te zien, maar voor de bepaling 

van erfgoedwaardigheid is het van belang dit toch te doen. Uiteraard liggen het 

structuurplan en de invulling in het verlengde van elkaar. Van Eesteren is ook 

zeker niet veranderd van mening omtrent het overkoepelende concept. Maar zelf 

zag hij ook in dat de tijd invloed zou hebben op de invulling van het AUP "Het 

is de taak van de hedendaagse ontwerper om het plan zoodanig op le zetten en in 

te rich ten, dat [ .. .] wijzigingen, indien nodig of gewenscht blijken, steeds kunnen 

warden aangebracht zonder dat het stramien van het plan, dat de structuur van 

het plan vormt, te schaden. Daarom is dan ook -dit zij nog eens met nadruk 

herhaald- het plan in hoofdzaak op eenvoudige hoofdlijnen ontworpen. [ .. .] 

Stedebouw in modernen zin is dus niet alleen ordening naar de plaats, doch 

evenzeer een ordening naar den tijd"105 Dus hoe goed het structuurplan ook is, 

en hoe duidelijk en helder het ook het verhaal van de CIAM, de tuinstad of De 

Stijl vertegenwoordigt, dat betekent niet dat alle deelvelden ook van dergelijke 

kwaliteit zijn. Over de kwaliteit van het plan in hoofdzaken, het structuurplan, 

valt niet te twisten, over de daadwerkelijke invulling van de deelgebieden zeker 

wel. 

Het concept 'tuinstad' werd niet geheel door het AUP overgenomen, omdat 

105 Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling 
van Amsterdam; Amsterdam 1934; pl67 
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het geen decentrale woonvorm nastreef de, maar er werd we! rec ht gedaan aan 

de wezenlijke kenrnerken van de tuinstad zoals zelfstandigheid, openheid, 

eengezinswoningen en landelijk-stedelijk wonen. Voor de grate lijnen en de 

structuur van de vlakken ging Van Eesteren uit van de CIAM gedachte. Hij werd 

al in de jaren '20 sterk beYnvloed door De Stijl en Bauhaus. Hij had zich de 

ideeen van Stijlkunstenaars als van Doesburg, en Mondriaan, en ook Schwitters, 

El Lissitzky en Moholy-Nagy eigen gemaakt en gebruikte deze bij het ontwerpen 

van het plan. De invloed van De Stijl is vooral duidelijk herkenbaar wanneer het 

om de invulling van het AUP gaat. 

Deze stromingen vormen de basis van het plan. Het is een combinatie van 

een aantal stedebouwkundige ontwerp- en denkconcepten en Van Eesteren 

hanteerde daarbij een essentieel richtpunt: Het belang van de vormgeving van de 

openbare ruimte. Openbare ruimte is voor hem meer dan wat overblijft wanneer 

de bebouwing een plaats gekregen heeft. Hij vond het alom aanwezige groen, de 

straatprofielen en de aanwezigheid van water dan ook net zo kenmerkend voor 

het karakter van de wijk als de open bebouwing. Daartoe wilde hij de traditionele 

scheiding tussen landschapsarchitectuur en stedebouw graag opgeheven zien. De 

evenwichtige opbouw van stedebouwkundige elementen was in het structuurplan 

al duidelijk naar voren gekomen, in de grate structuur zijn de ruimtelijke dragers 

en verkeersaders van even groat belang als de bebouwingsvlakken. Het ging 

echter vooral ook om de fijnere invulling per bebouwingsvlak en de verweving 

van de componenten tot een landelijk-stedelijke deken. 

Zowel het AUP als stedelijke uitbreidingsplan als de fysieke invulling per 

deelgebied zijn ontworpen onder leiding van Comelis van Eesteren. Toch moeten 

we ons goed realiseren dat bet AUP zelf al in de jaren '30 een feit was, terwijl de 

daadwerkelijke invulling van de Westelijke Tuinsteden, de uiteindelijke compositie 

en architectuur, pas in de jaren '50 en '60 tot stand kwam. Voor de Oorlog had 

men het nog binnen de A 10-ring liggende Bos en Lammer gerealiseerd, maar dit 

is te zien als een pilotproject, een relatief klein en overzichtelijk gebied, om het 

'gat' binnen de ring te vullen en aansluiting te vinden bij het centrum. Het ging 

nog niet over de enorme po Ider (zo 'n 1600 hectare) buiten de A 10 die in zijn 
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geheel gevuld moest gaan worden. 

Van Eesteren ging bij bet ontwikkelen van hetA UP als stedelijk uitbreidingsplan 

vooral uit van de CIAM ideeen: de idee van scheiding van functies is duidelijk 

herkenbaar aanwezig. Ook de schematische kleurindeling (rood, groen, blauw 

en zwart) die hieraan verbonden is speelde een grote rol. Hij zorgde ervoor dat 

deze kleuren zich aan elkaar gingen hechten, een weefsel vonnden, zonder dat 

de functiescbeiding verloren ging, hetgeen het plan de kenmerkende gelaagdbeid 

gaf. Hij werkte zoveel mogelijk vanuit rechte lijnen en logiscbe vlakken zodat 

er geen vreemde hoeken over zouden blijven. Het bleef echter niet bij lijnen en 

vlakken, er was ook al een bepaalde mate van invulling. De contouren van de 

bebouwingsvelden, het raster en de profielen van de hoofdverkeerswegen, als 

onderdeel van het uitgewerkte wegenplan voor de gebele stad en regio lagen al vast. 

Zo ook de plaats en komst van de Sloterplas -met de waterlopen met aansluiting 

op het bestaande watersysteem- en het de scbematische groenstructuur. 

Het AUP-gebied werd vervolgens op logiscbe wijze opgedeeld in na elkaar te 

ontwikkelen deelplannen en deze werden per deel ontworpen. De deelgebieden 

(Bos en Lommer, Slotermeer, Geuzenveld, Slotervaart, Overtoomseveld en 

Osdorp) zijn een stuk kleiner (<250 hectare) en worden bij elkaar gehouden door 

het sterk geweven netwerk van bet structuurplan. Niettemin zijn ze zo groot dat 

ze vrijwel autonome stadsdelen vormen met ieder een eigen voorzieningenstelsel. 

De deelgebieden zijn over een periode van zo'n 35 jaar (1935-1970 bouw vanaf 

1951)) ontworpen en ontwikkeld. Het is dus niet meer dan logiscb dat de wijze 

van invulling van de verschillende gebieden, al bleven ze gestoeld op CIAM 

principes, mee veranderde in de ontwikkeling van de stedebouw. 
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Ajb. 12: Het imago van West is niet goed, verloedering speelt hierbij een grate rol. De kwaliteit van na/uur in je 
nabije /eefomgeving wordt daardoor he/aas overschad11wd. 
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Enkel een opgave van ruimtebeleving en imago? 

Het stedelijke vemieuwingsplan dat door bureau Parkstad is ingezet in het 

naoorlogse Amsterdam West gaat uit van de waarde van de grote AUP structuur. 

Echter voor de bebouwingsvelden is ze grotendeels gebaseerd (gedeeltelijke) 

sloop van de bestaande voorraad en vervanging door nieuwbouw in een duurder 

segment. Deze aanpak lijkt tot nu toe een soort standaard oplossing, en ze zou 

moeten leiden tot en grotere woondifferentiatie en minder sociale segregatie. 

Niets blijkt minder waar. 

Er is veel veranderd in de loop der jaren. Vooral het gebruik van de buitenruimte 

en de samenstelling en aard van de bevol.king zijn veranderd waardoor ook de 

voorzieningenstructuur en de reputatie ten opzichte van andere stadsdelen anders 

is. lnfeite zijn de wijken in de naoorlogse stad ontworpen voor een andere manier 

van !even, voor een ander gebruik, voor een samenleving die niet meer bestaat, of 

in elk geval niet meer vanzelfsprekend is. 106 

Openbare ruimte is essentieel voor een stad om als zodanig te kunnen 

functioneren. Het imago, de cultuur en de identiteit van een stad warden 

grotendeels bepaald door de openbare ruimte. 107 Hier wordt ruimte gegeven aan 

de complexe gang van het maatschappelijke !even. Vaak is die onvoorspelbaar en 

ondoorgrondelijk. Goede openbare ruimte is daarom eenvoudig en overzichtelijk, 

en in staat om maatschappelijke veranderingen te absorberen. Het moet een ruimte 

zijn waarin eenieder zich de gelijke kan voelen van de andere aanwezigen, en het 

onduidelijk dan we! irrelevant is of een passant een autochtone bewoner of een 

toevallige voorbijganger is. 108 Men heeft daarbij we! behoefte aan een bepaalde 

sociale cohesie tussen de bewoners onderling. Deze sociale cohesie zorgt voor 

106 Sjoerd Cusveller en Stefan Gall m.m.v. Ingeborg van Lieshout; Over culturele planologie in de 
naoorlogse stad; Denkboek voor de cultuurimpuls ISV Cultuur en stedelijke vemieuwing; Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
2004 

107 Han Meyer e.a.; Het ontwerp van de openbare ruimte; SUN 2006 

JOB Maarten Hajer, Arnold Reijndorp; Op zoek naar nieuw publiek domein, Analyse en strategie; NAi 
publishers; Rotterdam; 200 I 
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een gevoel van geborgenheid en veiligheid. 

In de voor de Westelijke Tuinsteden kenmerkende vloeiing van de openbare 

ruimte was de woning via een continue opeenvolging van groengebieden 

verbonden met de andere bestemmingen in het gebied. Die vloeiende openbare 

ruimte is nog steeds een grate kwaliteit van de Tuinsteden. "Omdat de ruimte op 

ieder schaalniveau dee! uitmaakt van het totale ontwerp hebben verschuivingen 

of veranderingen in het stedelijke veld en de sociaaleconomische veranderingen 

directe gevolgen voor de samenleving en de context. " 109 

De oorspronkelijke bewoners van de Westelijke Tuinsteden, jan modaal 

gezinnen uit de jaren '50 en '60 bleven er Jang wonen en zorgde voor een stabiele 

en homogene woonomgeving. Vergrijzing en het vertrek van vele autochtonen 

bewoners naar de nieuwbouwwijken van de jaren '90 zorgde voor een oms lag in 

de stabiliteit en homogeniteit van het stadsdeel. Oat levert problemen op omdat de 

sociaal culturele codes van de jaren 50 gaan niet meer samen met de hedendaagse 

maatschappelijke context en bevolkingssamenstelling. In het oorspronkelijke idee 

voor de openbare ruimte ging men uit van de collectieve ruimte. Deze vaak groene 

ruimte werd gebruikt en beheerd door de omwonenden. De openbare ruimte was 

als het ware een verlengstuk van de woning. Nu is die zelfde ruimte openbaar 

niemandsland, ooit was ze van iedereen, nu is ze van niemand. De idee van de 

collectieve ruimte werkt niet meer. De plaatsgebonden gemeenschappelijkheid 

van toen is vervangen door individualiteit. Gemeenschappelijkheid is daarmee 

niet verdwenen, maar we! verschoven naar andere vlakken die niet per se 

met wijk of omgeving te maken hebben. Door de toegenomen gemakken van 

mobiliteit en de komst van een virtuele wereld is de buurtgebondenheid een stuk 

lager. Individualiteit staat op gespannen voet met het concept van de collectieve 

ruimte. Er is dus een duidelijke discrepantie ontstaan tussen vorm en functie van 

de openbare ruimte. 

De vraag is in hoeverre dit probleem is op te !assen met fysieke ingrepen omdat 

het, zoals uitgelegd, een maatschappelijke verandering betreft en daarbij voor een 

groat dee! een imago probleem is. De wijken hebben een slecht 'gettoachtig' 

109 Han Meyer e.a.; Hel ontwerp van de openbare ruimle; SUN 2006 
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imago. Ze worden verguisd om hun eentonigheid, anonimiteit en problematische 

en onbestemde openbare ruimte. Dit is echter iets van de laatste l 5 jaar. Na een 

periode van zo'n 40 jaar 'normale' bewoning en tevreden bewoners kwam rond 

de jaren 90 schijnbaar opeens de klad er in. 

Onderzoek van Hellinga laat zien dat dit imago achteraf vooral opgeplakt 

lijkt door de vertegenwoordigers van gemeentelijke diensten, wooncorporaties, 

adviesraden en stads( deel)besturen. Zij spraken begin jaren '90110 tel.kens opnieuw 

van "doemscenario s a/sin de Bijlmer, een neerwaartse spiraal en gettovorming. 

[. . .] Problemen die voort zouden komen uit een combinatie van fysiek verval 

en sociale problemen. En dat terwijl de tuinsteden op dat moment nag tot de 

popu/airste woonwijken van Amsterdam behoorden, ze kenden weinig leegstand 

en er werd weinig verhuisd. Maar er moest voor de lange tennijn een strategie 

warden ontwikkeld voor het beheer van de grate voorraad sociale woningen"111 

Het lijkt erop dat dit negatieve imago gestimuleerd, of zelfs gecreeerd is ter 

onderbouwing van radicale vemieuwingsplannen, die moesten zorgen voor een 

'hoger segment' huurders en kopers. Die zouden namelijk het imago en de wijk

en bevolkingsopbouw verbeteren. 

Anno 2007 kunnen we constateren dat er inderdaad grond gevonden is 

voor radicale vemieuwingsplannen. Dat is niet geheel terug te voeren op de 

aantijgingen van Hellinga. Imago vorming en 'branding' hebben inderdaad een 

groot aandeel in het ontstaan van een bepaald beeld, dat zich vervolgens als 'self 

fulfilling prophecy' verder kan manifesteren. Hoewel het negatieve imago van de 

Westelijke Tuinsteden dus tot op zekere hoogte een kwestie is van (manipulatie 

van) perceptie, zijn reele sociaal-maatschappelijke problemen we! degelijk aan de 

orde. De komst van nieuwbouwwijken en het vergrijzen van de oorspronkelijke 

bewoners zijn feiten die het proces van verslonzing indirect ondersteunen. Ook de 

komst van relatiefveel allochtonen en laaggeschoolde arbeiders, die zich wegens 

110 Eind jaren 80 begin jaren 90 valt een beleidskentering waar te nemen, op alle gebieden van het 
maatschappelijke !even is er sprake van een terugtrekkende overheid, Dit leidt o.a. tot verminderde subsidies 
voor sociale woningbouw alsook een verzelfstandiging van de wooncorporaties en een sterke orientatie op de 
dure huur- en koopsector. > He Ima Hellinga Onrust in park en stad, Stedelijkc vemieuwing in de Amsterdamse 
Westelijk Tuinsteden;Het Spinhuis; 2005 

111 Helma Hellinga Onrust in park en stad, Stedelijke vemieuwing in de Amsterdamse Westelijk 
Tuinsteden;Het Spinhuis; 2005 
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de, zeker voor Amsterdamse begrippen, erg !age huur en.kel hier konden (of 

mochten) vestigen leverde een geheel andere bevolkingsamenstelling en daarmee 

algemene maatschappelijke problemen als integratie, criminaliteit en sociale 

segregatie op. Hoe dan ook, een combinatie van negatieve 'image building' en 

de aanwezigheid van reele sociaal-maatschappelijke problemen geleid tot de 

algemeen geaccepteerde opvatting <lat de wijken in bestaande vorm niet goed 

genoeg meer zijn. Als gevolg hiervan heeft zich een proces van 'natuurlijk verval' 

ontketend, zoals onvermijdelijk gebeurt wanneer er geen onderhoud meer wordt 

gepleegd. Vaak wordt <lit zogenaamde ' natuurlijke verval' vervolgens aangewend 

als argument om over te gaan tot sloop. 

Een ander probleem heeft te maken met de relatie binnen - buiten en is 

gerelateerd aan het eerder gestelde probleem. Door verandering van het gebruik 

van straatruimte en collectieve ruimte worden de overgangen tussen verschillende 

ruimtes minder subtiel en is de geleding prive - semi prive - semi openbaar -

openbaar op veel plaatsen verdwenen. Dit is vooral het geval bij de (midden) 

hoogbouw die niet in verbinding staat met het maaiveld door de indeling van deze 

woonblokken in relatie tot de openbare ruimte. Het is van belang voor sociale 

controle en veiligheid om deze relatie te verbeteren op een hedendaagse wijze. De 

stedebouwkundigen en architecten van het originele plan hadden deze overgang 

anders bedacht dan nu in de praktijk blijkt te werken. Onder andere door het sinds 

de jaren 50 sterk veranderde gebruik van buitenruimte. 

Er wordt fl.ink gesloopt in West en er komen vooral duurdere buur- en 

koopwoningen voor terug. Helaas blijkt echter <lat het ' opwaarderen' van een 

wijk door het inpluggen van een nieuwe, hoger ingeschaalde bevolkingsgroep 

weinig tot geen invloed heeft op de sociale cohesie van de wijk. Dit in combinatie 

met een stagnerende markt en het inzicbt dat een <lure woning in een niet geliefde 

wijk niet verkoopt leidt langzaam tot een omslag in beleid. Radicale nieuwbouw 

is niet de oplossing, maar transformatie is we! nodig. In de jaren ' 90 mag de 

woning voorraad dan nog bouwtechnisch goed geweest zijn, ondertussen zijn we 

meer dan 15 - vrijwel onderhoudsloze - jaren verder en zijn de meeste woningen 

toe aan tenminste een fikse opknapbeurt. Een gelegenheid bij uitstek om na te 
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denken over de manier waarop je dit dan wel aanpakt. En ja, bet is een opgave 

die veel te maken heeft met beleving van de openbare ruimte en imago, maar 

beide kunnen veranderen door een contextspecifieke aanpak. Er zal zorgvuldig 

aandacht besteed moeten worden aan de eerder beschreven geschiedkundige en 

cultuurhistorische waarde van de Westelijke Tuinsteden. Om de mogelijkheden 

voor een duurzame transformatie van deze wijken in de praktijk te onderzoeken 

neem ik stadsdeel Slotermeer als 'case study'. 
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In de context van Slotermeer 

Slotermeer is een vroeg naoorlogse tuin

woonwijk, gebouwd vanuit een open ruimte 

concept, gebaseerd op functionalistische en 

elementaristische fundamenten en aangevuld 

met Van Eesteren's goede gevoel voor ruimte 

en samenhang. Er zijn veel naoorlogse wijken 

en steden gebouwd in een overeenkomstig 

gedachtegoed, echter met een groot verschil: De 

westelijke tuinsteden hebben een gelaagdheid 

die we in de meeste andere naoorlogse wijken 

niet tegenkomen. Deze gelaagdheid komt voort 

uit de verweving die al op de grote schaal van 

bet AUP ingezet is, en consequent doorgezet 

op de kleinere schaal van het bebouwingsvlak. 

Dit is duidelijk te zien in 'de schotse ruit' die 

Anna Vos introduceerde als schematische 

structuurweergave van bet gebied.112 Hierin te 

zien hoe de verschillende kleuren Jetterlijk in 

elkaar weven tot een patroon dat zich eenvoudig 

laat vergelijken met een dat van een tartan. 

Zwart, blauw, groen en rood venveven wel, maar 

vermengen niet. 

Slotermeer bevindt zich in bet noordelijke 

dee) van de Westelijke tuinsteden. Het is bet 

eerste na de oorlog gebouwde deel van de 

Westelijke tuinsteden. Kenmerkend voor deze 

112 Ze introducccrdc dcze in: Parkslad, ccn veclzijdig 
pcrspceticf voor de Wcsrclijke Tuinsrcdcn; Anna Vos in opdracht 
van dRO Amsrcrdam; 1996 Ajb. 14: Fotos van Slotermeer 

79 



Ajb. 15: Schotse ruile, door Anna Vos 

Ajb. 16 Plan Slotermeer 1937 
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Ajb. 17 Plan S/o/ermeer 1939 
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nieuwe vorm van stadsuitbreiding zijn de relatief !age bebouwingsdichtheden, 

de ruime groenvoorzieningen en het organische karakter van de wijk. "Vee! 

minder dan in andere wijken zal de stadsbewoner zich hier voe/en te wonen in 

een oneindig doorlopende stad, waarvan zijn wijk slechts een willekeurig, weinig 

onderscheiden dee! vormt. "113 Het organische karakter dat men voor ogen had, is 

te zien als een voorloper van de wijkgedachte. Voor de Oorlog had men het nog 

binnen de AIO-ring liggende Bos en Lommer gerealiseerd. Hieruit waren een 

aantal discussiepunten naar voren gekomen waarmee rekening gehouden moest 

gaan worden bij het ontwerp en de bouw van Slotermeer. Het bleek lastig een goed 

en passend plan te ontwerpen waarin de nieuwe vorm van stedebouwkundige 

uitbreiding tot uiting kwam. 

Pas in 1939 werden de plannen voor de invulling van Slotermeer uiteindelijk 

goedgekeurd, 4 jaar na de goedkeuring van hetAUP. Toen brak echter de oorlog 

uit en lagen alle bouwplannen noodgedwongen stil. Na de tweede Wereldoorlog 

waren de omstandigheden dusdanig veranderd dat de plannen opnieuw 

bekeken moesten worden. Er volgden een aantal wijzigingen. Tijdens de oorlog 

hadden de ontwerpers niet stil gezeten. Er was vooral nader nagedacht over 

verkavelingprincipes en functionele, efficiente woningplattegronden. Daarnaast 

was er een aantal praktische zaken dat ervoor zorgde dat het plan voor Slotermeer 

gewijzigd moest worden. De geplande ophoging van het gebied werd wegens 

hoge kosten gehalveerd waardoor de bedachte waterstructuur niet meer overal 

op de geplande manier aan kon sluiten op het grachtenstelsel van de stad. Omdat 

de grondkosten over het algemeen hoger waren dan verwacht moest ook de 

bebouwingsdichtheid omhoog. 

Door gebrek aan materiaal, materieel en geld kon het bouwrijp maken van 

de grond pas rond 1950 beginnen. Er werd gebouwd vanaf december 1951 en 

de eerste woningen waren in het najaar van 1952 gereed voor bewoning. In 

1956 was Slotermeer nagenoeg af. Met een bebouwingsdichtheid van ongeveer 

60 woningen per ha werden in Slotermeer circa 10.000 woningen gerealiseerd, 

waarvan tweederde midden- en hoogbouw, en eenderde laagbouw. Met betrekking 

113 Vincent van Rosscm, Jerocn Schilt, Jos Smit (kcmrcdactic); De organischc woonwijk in open 
bcbouwing pag 26-27; jaarbock Cuypcrsgcnootschap 200 I; 0 I 0 uitgcvcrs, Rotterdam 2002. 
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Ajb. 18: Ges/oten bouwblokken vs Open bouwblokken 

CJ-Ill 
! ! ! 

Ill W Cl 
Ajb. 19: Ontwikkeling verkave/ing van gesloten in open lever/ een variatie aan stroken- en hovenbouw op 

tot de indeling van het grondoppervlak betekende dit juist het orngekeerde: 

eenderde van het bebouwde oppervlak werd bezet door midden- en hoogbouw 

(van vier en rneer verdiepingen) en tweederde door laagbouw (voomarnelijk 

(eengezins)duplexwoning, als tijdelijke verdubbeling van het aantal woningen). 

"De laagbouw is zoveel mogelijk in grote complexen aaneen ontworpen, waardoor 

deze gebieden als laagbouwwijken het meest tot hun recht zullen komen. Alleen 

reeds op grond van deze verkaveling zal de wijk een tuinstadkarakter vertonen. " 

Hoogbouw werd vooral gesitueerd nabij hoofdaders en het centrurn. Zeer hoge 

bebouwing werd ingezet als bijzonder accent op specifiek daarvoor geselecteerde 
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plaatsen, zoals de fiats van Piet Zandstra aan de Sloterplas. De bebouwing was 

in hoofdzaak bestemd voor de huisvesting van arbeidersgezinnen en de kleine 

middenstand. 

De uiteindelijk gerealiseerde bebouwing van Slotermeer kan gezien 

worden als een openluchtexperiment van doorontwikkelde strokenbouw: de 

hovenbouw wat de nieuwe verkavelingwijze van dat moment was. Er was bij het 

heroverwegen van plan Slotermeer na de oorlog al op verschillende plaatsen met 

strokenbouw geexperimenteerd (zoals in een aantal Duitse Siedlungen en ook in 

Bos en Lomrner). Men kwam tot de conclusie dat de in eerste instantie ook voor 

Slotermeer geplande strokenbouw te monotoon zou worden. Regelmaat, rust en 

barmonie waren erg belangrijk in het gedachtegoed van Van Eesteren, maar dit 

moest uiteraard niet leiden tot een saai en monotoon beeld. Bijna tegelijkertijd 

met Slotermeer werd ook Frankendaal ontwikkeld daar werd geexperimenteerd 

met L-vormige haken en half open hoven. Dit principe werd als positief ervaren 

en toegepast in Slotermeer en later ook in andere delen van de Westelijke 

Tuinsteden. "De hovenbouw moet de monotonie van de strokenbouw verdrijven 

en de ruimte tussen de bebouwing minder saai maken zonder de rust en harmonie 

van de beheerste herhaling te verliezen."114 

Licht, lucht en ruimte; de scheiding van verkeer, werk, wonen en recreeren; 

de stroken- en hovenbouw; de inzet van groen als ontwerpelement: al deze ideeen 

op zich geven geen garantie voor een goed stedebouwkundig plan. Ze zijn enkel 

een functionele onderlegger voor ontwerp, met andere woorden: bet moet nog 

steeds ontworpen worden. In Slotermeer is deze onderlegger op een subtiele en 

samenhangende manier gebruikt door een plan te ontwerpen waarin de collage

achtige samenhang van de elementen de functionele onderlegger helder neerzet 

zonder te verworden tot 'holle lichamen,[. . .] of het naast elkaar plaatsen van 

een paar afzonderlijke cellen '. 115 Het Blok, het vlak en de lijn zijn op zich zelf 

staande elementen die zich in dit ontwerp complementerend tot elkaar verhouden. 

Het gaat daarbij om de ervaring van de abstracte stedebouwkundige compositie. 

I 14 Vincent van Rossem, Jeroen Schill, Jos Smit (kcmredactic); De organische woonwijk in open 
bebouwing pag 26-27; jaarboek Cuypersgenootschap 200 I; 0 I 0 uitgevers, Rotterdam 2002. 

I I 5 Hilde Heijnen; Dat Is Architectuur, 2000 Rotterdam 0 IO; tekst Moholy-Nagy 1929 
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Slotermeer vormt een helder en duidelijk voorbeeld van de typologie 

'naoorlogse woonwijk naar functioneel principe'. Maar tegelijkertijd stijgt het 

boven deze typologie uit omdat veel wijken binnen dit type juist die verwevenheid 

van de ruimte missen. Slotermeer moet niet alleen gewaardeerd worden als een 

ommekeer in de stedebouwkundige ontwikkeling van de stad maar vooral ook 

als verwerkelijking van de idealen van de avant-garde en meer specifiek van 

Van Eesteren. Dit alles maakt dat Slotermeer een erg goed voorbeeld is van 'de 

nieuwe stad', zoals in eerste instantie vooral in theorie bedacht maar vervolgens 

ook door van Eesteren in praktijk gebracht. 

Afb. 20: De vier s!adsdelen 
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Afb. 21: De verweving der sledebouwkundige kleuren 
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Conclusie 

Naoorlogse wijken en steden kennen veel ruimtelijke en maatschappelijke 

problemen. Na vijftig jaar intensieve bewoning en enorme maatschappelijke en 

sociale ontwikkelingen is heroverweging van de kwaliteiten en waarden voor de 

hedendaagse maatschappij is in veel gevallen noodzakelijk. Om te komen tot een 

zorgvuldige overweging wordt in het eerste hoofdstuk een benaderingsmethode 

ge'introduceerd die een raamwerk biedt bij hetomgaan met naoorlogse woonwijken. 

Het is een context gerichte aanpak die zich niet leent voor het definieren van het 

historische object. Anders aan deze methode is niet de vrij logische categorisering 

maar het feit dat deze wordt toegepast op een concept dat zich manifesteert in 

een brede stedebouwkundige context. Deze aanpak vraagt om een andere manier 

van kijken, een manier die niet uitgaat van een ingreep in of herstel van het 

object. Het uitgangspunt is de kracht van de structuur, de omgeving, de intentie 

waarmee het plan neergezet is. De opgave is deze kracht te herstellen wanneer 

deze (cultuur) historische waarde bezit. Dit betekent dat ook een restauratieve 

ingreep gepaard kan gaan met heftige vemieuwing, wanneer deze nodig zijn om 

de originele intentie en structuur in ere herstellen of duidelijker neer te zetten dan 

indertijd is gedaan. 

Uit de hoofdstukken die volgen op de benaderingsmethode blijkt dat 

Slotermeer een naoorlogse woonwijk is met een hoge cultuurhistorische en 

geschiedkundige waarde. De geschiedkundige waarde ligt in grote structuur 

waar Slotermeer onderdeel van is, het AUP. Het AUP is het schoolvoorbeeld van 

de toegepaste theorie van de CIAM. De cultuurhistorische waarden zitten in de 

koppeling van schaalniveaus en de vloeiende ruimte, maar ook in de compositie 

van de stedebouwkundige elementen, welke sterk doet denken aan een Stijl 

kunstwerk. Op een aantal punten zijn de kwaliteiten echter door maatschappelijke 

ontwikkelingen in een verzwakte staat aanwezig. 

Dit samen pleit voor een restauratieve aanpak die gericht is op het weer 

herkenbaar en ervaarbaar maken van de ruimtelijke kwaliteiten van Slotermeer. 

HetAUP is vooral erfgoedwaardig vanwege de stedenbouwkundige structuur; 
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dat wil zeggen de gelaagde verweving van de basiskleuren, zoals weergegeven 

in de schotse ruit. Op deze manier wordt een sterk gestructureerde maar 

transparante, onbegrensde en dus vloeiende ruimte gecreeerd die bijzondere 

esthetische kwaliteiten bezit. Dit komt zowel voort uit de grote lijnen van het 

'plan in hoofdzaken' als in de specifieke compositorische verhoudingen, de 

elementaristische ruimteschepping. In de ruimte die ontstond moest men door de 

juiste verhoudingen en ongedwongen zichtvelden eenvoudig afstanden kunnen 

inschatten en ruimte ervaren. De dichte straatwand verdween en de traditionele 

straatruimte maakt plaats voor stedelijke ruimte. 

Hierdoorontstaat in Slotermeer een sterke compositie van de stedebouwkundige 

kleuren (rood, groen, blauw, zwart) en elementen (vlakken, blokken en lijnen). 

Ieder element staat in verhouding tot het andere. De elementen zijn uiteraard 

ongelijkwaardig, maar verworden door de niet-hierarchische compositie tot 

gelijkwaardige spelers die de ruimte bepalen. De ruimte wordt gedefinieerd door 

de compositie van vlakken, blokken en lijnen. 

De kwaliteit van de stedebouwkundige structuur zit dus in: de krachtige 

structurerende ruimtelijke dragers, de vloeiende openbare ruimte, de koppeling 

van alle schaalniveaus en de compositie der stedebouwkundige elementen. Dit 

zijn kwaliteiten die zich uiten in een abstracte vorm, een haast schematische 

waameming van de stedebouwkundige elementen. Deze kwaliteit van de grote 

structuur loopt door de gehele Westelijke tuinsteden. De stedebouwkundig 

compositorische kwaliteiten zijn echter niet overal in de Westelijke tuinsteden 

even goed te ontdekken. Daarom ook de keuze voor Slotermeer, waar deze wel 

duidelijk aanwezig zijn. 

Hieruit voort vloeien mijn aanbevelingen voor het gebied: de stedebouwkundige 

hoofdstructuur van ruimtelijke dragers moet overal in de Westelijke tuinsteden 

hersteld en eventueel zelfs versterkt worden. 

In het specifieke geval van Slotermeer waar de cultuurhistorische waarde ligt in 

de compositie en de verhoudingen van de elementen ten opzichte van elkaar is het 

van belang dat precies dat ook zichtbaar wordt. Met andere woorden de kwaliteit 

van abstracte ruimte-ervaring met hersteld en versterkt worden. Het is een integraal 
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ontwerp waarin de verhoudingen van de elementen tot elkaar zorgvuldig bepaald 

zijn, vergelijkbaar met de compositie van een Mondriaan. Om dit beleefbaar te 

maken zijn een aantal ingrepen noodzakelijk. De stedebouwkundige ingreep richt 

zich op de elementen. Deze moeten oak echt als element in -en onderdeel van de 

compositie ervaren te warden. De aanpak kan zich dan oak niet rich ten op alleen het 

vlak van de straat, of alleen de graene gebieden, maar op alle elementen tezamen 

en de relatie die ze tot elkaar hebben. Dat houdt in dat het prafiel van de straat net 

zo belangrijk is als de invulling van de graengebieden, dat de woonblokken zich 

moeten manifesteren als eenduidige basisvormen, en vlakken als vlakken. Dit 

kan nag versterkt warden door een eenduidige materialisatie (per element). Elk 

element heeft een zelfde eigen basisuitstraling waardoor de abstracte compositie 

helder wordt. Alleen dan ontstaat een helder beeld waarbij de ruimtelijke kwaliteit 

van de stedebouwkundige compositie duidelijk ervaarbaar wordt. 

Op de architectonische schaal (straat) is een tweede ingreep noodzakelijk: een 

verbetering van de relatie binnen buiten. 

De vloeiende openbare ruimte maakt dat straatwanden en pleinvorming 

uitgesloten zijn. Het blok is niet gebruikt als ruimtebegrenzer maar als object 

in de ruimte. Het horizontale vlak wordt door maximaal 3 verticale vlakken 

gedefinieerd, er is dus altijd een doorloop naar een ander horizontaal vlak. 

Daardoor blijft altijd de koppeling naar bet grotere geheel bestaat. Naast de 

ervaring van 'onderdeel zijn van een grater geheel' is vooral de atmosfeer van 

de oppervlakken bepalend voor de ervaring van de ruimte. Deze atmosfeer uit 

zich in kleur, vorm en materialisatie van de gevel- groen- en straatvlakken, bij de 

gevelvlakken heeft oak de relatie binnen buiten een grate invloed. Wat zichtbaar 

is achter de gevel bepaald oak de atmosfeer van de gevel. (open vs dicht) 

De ruimte waarin men zich begeeft wordt bepaald door de belendende 

oppervlakken en de verhouding van deze oppervlakken tot elkaar. De atmosfeer 

van de vlakken bepaalt de atmosfeer van de ruimte. Dit wil zeggen dat de 

specifieke vlakvulling een grate invloed heeft op de ervaring van de direct hieraan 

gelegen (openbare)ruimte. De architectonische ingreep bij de middenhoogbouw 

in Slotermeer is dan oak gericht op de gevels, het straatprafiel en het graenprofiel. 
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Door de gevel in de plint te openen gaat wat achter de gevel afspeelt ook dee! 

uitmaken van beleving van de ruimte van de straat en het groen en andersom. 

De vlakvulling en materialisatie van de gevel staan hierbij los van de ervaring 

van het blok op stedebouwkundig niveau, maar ondersteunt deze wel door de 

basisvorm van het blok intact te laten. 
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