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verder gegaan met een eigen vervolgonderzoek. In dit

Voorwoord

zijn de resultaten van het

'naast architectuur' vervolgonderzeek naar begin 20e eeuwse Nederlandse rijtjeshuis

Voor u ligt het

getiteld: 'Het 21e eeuwse wonen in de rij; Een analyse van

en een ontwerp

op het

20e eeuwse rUtjeshuis'. Het kader

te vinden. Dit onderzoek behelst een
dit rijtjeshuis en de

naar de historische opvattingen achter

verschijningsvorm (stedenbouwkundig en architectonisch)

voor dit afstudeerproject wordt gevormd door het atelier 'Naast architectuur'.

hiervan. Naast dit onderzoek zal er in dit verslag ook een hedendaags ontwerp

Dit atelier is in september 2010 van start gegaan. Het eerste half

geinspireerd op en gelegen naast begin 20e eeuwse rijtjeshuizen gepresenteerd

atelierverband onderzeek
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me

kleinschaligheid en gezelligheid van het dorp weer te geven. Dit is in de
wijk de Bazelbuurt op stedenbouwkundig niveau terug te zien in de

Samenvatting: Het 21e eeuwse wonen in de rij; een analyse van en een ontwerp

van ontmoetingen, die omsloten worden door de

ge"inspireerd op het begin 20e eeuwse rijtjeshuis'. Het kader voor dit afstuderen wordt

wordt deze kleinschaligheid bereikt door het benadrukken van de individuvele woning,

gevormd door het atelier 'Naast architectuur'. In dit verslag zijn de resultaten van het

het plaatsen van hoek en middenaccenten en variatie in type woningen.

'Naast architectuur' vervolgonderzoek naar de basis van het Nederlandse
vinden in het

te

Dit onderzoek behelst een analyse

naar de
architectonisch)

Nieuwe bouwen wijk de Kiefhoek draait het om het creeren van

de

compacte, seriematig
U':;:;'V\,I,,\U<::

weergegeven. Naast dit onderzoek zal er in dit

hedendaags ontwerp

op en

ook een

naast begin 20e eeuwse rijtjeshuizen

in de Bazelbuurt in Eindhoven gepresenteerd worden.

woningen gevangen in uniforme rijen, die de

lange rechte straatperspectieven versterken. Deze uitgangspunten zijn op
te zien in de

stedenbouwkundig niveau
van breedte.

niet

rechte straten, waarbij het

niveau van de rij gebeurt dit doordat de accenten de

rij benadrukken en niet de individuele woning.
rrn,f."

Op het niveau van de rij

het niveau van de

is dit

te zien in de compactheid van de plattegrond waarin aile functies een minimale
HH.! hebben.

Het onderzoek
Naast de verschillen tussen de wijken zijn er ook overeenkomsten. Zoals het feit dat op
In het onderzoek wordt ten eerste
architectonische

achter het

wat de wettelijke, maatschappelijke en

stedenbouwkundig niveau in beiden wijken de

20e eeuwse rijtjeshuis zijn en hoe deze

Daarnaast is bij be ide

in bouwblokstructuur

de horizontale

fysiek werden weergegeven. Ten tweede wordt er gekeken in hoeverre de opvattingen

constructie uit gemetselde muren en houten vloeren en

en de weergave daarvan van toen nu nog

Deze overeenkomst vormen voor een deel de kern van iedere

zijn en gebruikt kunnen worden

bij een ontwerp 'naast' de Bazelbuurt in Eindhoven.

primair en bestaat de
Het

per

voegt nog wat aan die kern toe. Dit is de reden dat als de vergelijking van de wijken
in de

De woningwet heeft er in 1901 v~~r gezorgd dat de arbeiders van krotten naar woningen

van 'NAAST'

zou worden de Kiefhoek als modificatie op de

Bazelbuurt gezien kan worden.

met meerdere kamers konden verhuizen. Daarnaast heeft de woonstandaard van
de gegoede

in het begin model gestaan

v~~r

de indeling van het rijtjeshuis

voor de lage socia Ie klasse. Dit is terug te zien in de voor- en achterkamer in de

De uitgangspunten van
worden voor een

20e eeuw en de weergave daarvan kunnen
ontwerp als ze vertaald worden naar de tijd

eerste rijtjeshuizen en de aparte slaapkamers voor ouders en kinderen. Naast deze

van nu. Zo levert dat vanuit de

wettelijke en maatschappelijke

gebruik gemaakt moet worden van de woonstandaard en de bouwtechnische eisen

verschijningsvorm van het rijtjeshuis

die invloed hebben

de architectuurstromingen die gangbaar

waren in het begin van de 20e eeuw hierin ook een grote rol.
woningen
anderzijds
wettelijke en

de

op de
werden de

met neotraditionele architectuur

Nieuwe bouwen. Om de fysieke weergave van lOwe! de

uitgangspunten op dat er voor het

van nu.
Vanuit de maatschappelijke opvattingen voigt dat flexibiliteit in de woning

is.

De bewoner bepaald graag zelf hoe hij de woning indeelt. Daarnaast moet de woning
een plek zijn

v~~r

de bewoner om zich terug te trekken en het openbare

voor

opvattingen alsook de architectonische opvattingen te

de woning om de buren te ontmoeten en kinderen onder toeziend oog van de bewoner

achterhalen zijn de Tuinstadgedachte wijk de Bazelbuurt in Eindhoven en de Nieuwe

en het
ervan
te kunnen laten spelen. Om dit terugtrekken in de
aan te geven moet er een <:prnl-nn,:>nrlri gebied tussen het openbare gebied en huis

bouwen wijk de Kiefhoek in Rotterdam
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Bij de tuinstad draait het om

gecreeerd wo rden .

Bazel bu u rt .
zeer om een stad met dorpse

Het ontwerp wordt naast de Bazelbuurt gesitueerd en moet een modificatie met

sfeer of een buurt in de stad met een dorpse sfeer te creeren, maar het bewuster

duidelijke referentie naar de Bazelbuurt worden . Aangezien het beeldplan heel

omgaan met voedsel en milieu . Het uitgangspunt om met architectuur te verwijzen

bepalend is voor het wezen van de wijk, zal ik voor het ontwerp de tuinstadgedachte

Bij de tuinstadgedachte van nu draait het niet meer

lo

naar het platteland, lOals de neotraditionele architectuur bij de Bazelbuurt doet, is

als uitgangspunt nemen. Aangezien het om een hedendaags ontwerp draait zal daarbij

ook niet meer van toe passing. Wei is het van belang een stad te creeren waarin de

gebruik worden gemaakt van de tuinstadgedachte van nu .

bewoners naast het consumeren van voedsel deze ook zelf produceren. De kennis over
dit zelf produceren en het zelf klaarmaken van de producten is veelal verloren gegaan.
Door kinderen op de plaatselijke school en buurtbewoners in het buurthuis hierover
te onderwijzen kan deze kennis opgedaan worden . Deze kunnen de buurtbewoners

Ontwerp

dan toepassen in een eigen moestuin of een gezamenlijk volkstuin . Het gezamenlijk
onderhouden van deze volkstuin zorgt ervoor dat buren elkaar leren kennen en dat
de tuin minder snel vernield zal worden . Wat betreft de stedenbouw kunnen de

projectlocatie

uitgangspunten en de fysieke weergave ervan, lOa Is in de Bazelbuurt te zien , toegepast

De projectlocatie voor het ontwerp is ten zuiden van de Bazelbuurt gelegen . Het

worden met toevoeging van ruimte voor een open bare moestuin . Op niveau van de

gebied is het midden van de wijk waar bewoners samen komen in het buurthuis,

woning is een grote comfortabele eetkeuken een vereiste.

maar deze uitstraling heeft dit deel van de wijk niet. Het is een verrommeld gebied.
Een ratjetoe aan bebouwing maakt dat de stedenbouwkundige ruimten in het gebied

De uitgangspunten van het Nieuwe bouwen lOals seriematig, compacte woningen

ongedefin ieerd zijn en het onplezierig is om te verblijven . In het ontwerp zal het gebied

produceren worden nu nog veel toegepast in de huidige won ingbouw. AI is de minima Ie

gereorganiseerd worden zodat het duidelijk het hart van de wijk wordt waar het voor

afmeting van een woning van nu groter als die van de Kiefhoek. Projecten waarbij

bewoners plezierig is om samen te komen

deze principes worden gebruikt hebben vaak een ander architectuuridioom, maar de
stedenbouwkundige uitgangspunten worden wei toegepast. De individualistische inslag
van deze tijd lOrgt ervoor dat niet het gehele bouwblok, maar de enkele woning in de
rij geaccentueerd wordt en de woningen geschakeld ten opzichte van elkaar geplaatst
zijn . Voldoende daglicht binnenbrengen in woningen vandaag de dag is belangrijk dus
zijn de openingen relatief groot.

Stedenbouwkundig plan
In het ontwerp wordt de lepenlaan-straatas doorgetrokken naar het zuiden . De
rommelige bebouwing wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komen rijtjeshuizen
terug die gegroepeerd in bouwblokken geplaatst worden, net

lo

als bij de Bazelbuurt.

Bij het ontwerp wat ik ga maken naast de Bazelbuurt wil ik een modificatie op deze

De tuinstadgedachte van nu wordt in het plan gebracht door aan de achterkanten van

wijk maken. Dit aangez ien er dan uitgegaan kan worden van een basis, de kern en de

de huizen gemeenschappelijke moestuinen te plaatsen. Het buurthuis wordt verplaatst

randverschijnselen van de Bazelbuu rt, maar binnen deze elementen kan verscheidenheid

naar 'Het kerkje van Prijt' en op de plaats waar het buurthuis nu staat komt een

aangebracht worden . Dit aanbrengen van verscheidenheid kan het wezen, lOals bij de

school. Zo kunnen buurtbewoners en kinderen geleerd worden hoe de moestuinen

analyse te zien is, elementair wijzigen. Zo ver wil ik niet gaan daarom ga ik voor het

te onderhouden moeten worden . De ontmoetingsstructuur van de Bazelbuurt wordt

ontwerp uit van het maken van een modificatie met een duidelijke referentie naar de

doorgezet in het plan en doorgetrokken naar de achterkant van de huizen, naar de

7

moestuinen. Dit levert een gestructureerd stedenbouwkundig plan, met een duidelijk

van de Bazelbuurt, maar die tach wezenlijk anders is, wat het concept van modificatie

hart en referentie naar de Bazelbuurt op.

tegemoet komt. De afgelopen eeuw zijn de opvattingen over gevels niet veel veranderd.
Om die reden volgde er uit het deel van het onderzoek waarbij de opvattingen en
weergave van toen naar nu werden vertaald niet lOveel hedendaagse uitgangspunten

Architectuu r
In het ontwerpvan dewoningen is de typologische rij-opbouw uit de Bazelbuurt gebruikt;

voor de gevel. Dit had tot gevolg dat er veel mogelijk was, zelfs een letterlijke imitatie
van de Bazelbuurt gevel. Dit laatste is niet wat men wil als ontwerper. Dus is er een
gevel gecomponeerd naar inzicht en smaak van de ontwerper. Dit is de gevel die het

een rij bestaande uit tussenwoningen en besloten wordt met hoekwoningen. Net als

uiterlijk bepaald van het 21e eeuwse samen wonen in de rij naast de Bazelbuurt in

in de Bazelbuurt komen in het antwerp delen van de voorgevel van de hoekwoningen

Eindhoven.

naar voren, lOdat er voor de tussenwoningen een semi-openbaar gebied gecreeerd
word. In dit semi-openbare gebied voor het huis kunnen de bewoners een terras maken
of de auto parkeren.
Voorde indeling van het antwerp is de hierarchische structuurvan de Bazelbu u rtwoningen
overgenomen. In het antwerp zijn net al bij de Bazelbuurt de gang en de woonkamer
semi-openbaar, de rest is prive. Wei is de voorkamer in het antwerp verworden tot
flexibele ruimte waarin de woonkamer of een kantoor aan huis gemaakt kan worden.
Voor het woningontwerp heeft het toepassen van de tuinstadgedachte van nu als
gevolg dat er een grote eetkeuken in het antwerp geplaatst zal worden.
Het slapen is in het antwerp naar de kelder gebracht en het wonen, mits de flexibele
ruimte als kantoor dient, naar de eerste verdieping. Eventueel kan ervoor gekozen
worden am oak nag te slapen op de eerste verdieping. De eetkeuken, lOa Is voigt uit de
tuinstadgedachte van nu, heeft de meest prominente plaats in het antwerp. Deze ligt
een meter boven het maaiveld am lO, over de flexibele ruimte heen zicht op de staat
te hebben. Vanuit de keuken kan via het terras van de waning de openbare moestuin
betreden worden.
In het antwerp is een type tussenwoning te vinden en drie typen hoekwoningen.
Deze hoekwoningen zijn afgeleid van de tussenwoning. De flexibele ruimte is in deze
waning in het aan de straatzijde naar voren komende deel geplaatst. Het wonen is in
het middenstuk van de waning geplaatst en het slapen in de kelder en op de eerste
verdieping.
Voor het antwerp van de gevel is een groat deel van de compositie van de gevels uit
de Bazelbuurt overgenomen. Zoals de manier van geleden, de manier van accenten
en elementen plaatsen. Dit levert een gevel op met een duidelijke verwijzing naar die
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van deze opvattingen naar fysieke ruimte te kunnen achterhalen.

Inleiding
V~~r dit afstuderen

had ik mijzelften eerstetot doel

om me beter te bekwamen in

het ontwerpen in een bestaande omgeving. Vandaar de keuze voor het afstudeeratelier

Naast dit onderzoek heb ik, tijdens dit
op

een hedendaags ontwerp gemaakt

'Naast architectuur'. Ten tweede wilde ik graag een ontwerp maken rondom het

dat is

uit het begin van de 20e eeuw. Als locatie heb ik

dagelijks leven van mensen. Een belangrijk onderdeel daarvan is wonen. In de case-

gekozen voor een

midden in Philipsdorp in Eindhoven. Deze ontwerp locatie is

studies van Almere ben ik in aanraking gekomen met het Nederlandse rijtjeshuis.

gelegen naast een

20e eeuwse wijk bestaande uit rijtjeshuizen: de Bazelbuurt. De

Een groot deel van de Nederlandse bevolking woont! in rijtjeshuizen en daarnaast is

Bazelbuurt zal daarom ook een van de case-studies voor de

het 'naast architectuur' op verschillende schaalniveaus. Zo zijn de woningen 'naast'

In het

elkaar in de rij

Hoe deze woningen in de rij geplaatst worden heeft invloed

op het uiterlijk van de rij; dit kan gespiegeld of geschakeld zijn, de voorgevels kunnen
op gelijke hoogte van elkaar liggen of versprongen zijn. De

van woningen samen

levert een stedenbouwkundig plan op; een 'naast' op stedenbouwkundige schaal.
is de architectuur van de rij op zich weer van invloed op het uiterlijk van het

architectuurstromingen

worden.
twee stedenbouw- en

voor de lage socia Ie klasse

de

tuinstadgedachte met neotraditionele architectuur en het Nieuwe bouwen. Van een
ieder van deze

heb ik een wijk geanalyseerd, om zo een breed spectrum

van de fysieke weergave van de opvattingen te kunnen vatten. De Bazelbuurt is een
dus die stroming is daarmee in

tuinstadgedachte wijk met neotraditionele

de analyse vertegenwoordigd. Als nieuwe bouwen wijk is er gekozen om de Kiefhoek in

stedenbouwkundig plan.
Mijn eerste idee was om de ontwikkeling van het Nederlandse rijtjeshuis van de basis
tot nu te

van de 20e eeuw werden er

en te beschrijven, maar daar is een

een korte literatuurstudie over het Nederlandse

afstuderen te kort v~~r. Na
raakte ik gefascineerd door

de peri ode waarin de basis voor deze typologie is

Rotterdam te analyseren.
ontwerp,
op
Aangezien het een
rijtjeshuizen moet worden, wilen in het onderzoekdeel de gevonden

20e eeuwse
~~".,i+;~

en

weergave ervan worden vertaald naar het nu.

De basis voor het rijtjeshuis,

een grondgebonden niet-vrijstaande eengezinswoning in een rij met identieke

Dit alles levert het volgende onderzoeksvoorstel op, wat in het onderzoeksdeel van het

vaak met voor- en

verslag behandeld zal worden:

lOals we die nu kennen, werd

de 20e eeuw. Vanaf 1901, toen de

werd

aan het

van

tot 19402. Deze wet

zorgde ervoor dat door bouwvoorschriften de veiligheid en gelOndheid van bewoners

Onderwerp

gewaarborgd werd. Hierdoor werd het ook voor de

Het

sociale klasse

om

20e eeuwse rijtjeshuis

een huis te bezitten met meerdere vertrekken en een tuin. Dit huis bestond uit de
minimaal tnc",,,,cto.
en werd voor de minimale kosten gebouwd. Het

Doel

ontwerpen van een rijtjeshuis voor de lage sociale klasse was een nieuwe opgave voor

Het maken van een hedendaags ontwerp naast en ge'inspireerd op

20e eeuwse

de architecten van toen. Om die reden ben ik benieuwd naar hoe de architecten detijds
de eerste wettelijke, maatschappelijke en architectonische ideeen met betrekking tot
het Nederlandse

voor de

socia Ie klasse in stedenbouw en architectuur

omzetten. Dit zal in het eerste deel van het

onderzocht worden. Ten eerste zal

Onderzoeksvraag
Hoe werden de maatschappelijk, wettelijke en architectonische

door middel van literatuurstudie de wettelijke, maatschappelijke en architectonische

het begin 20e eeuwse rijtjeshuis in de

opvattingen achterhaald worden. Daarna wilen twee stedenbouwkundige

deze als uitgangspunt dienen voor een

bestaande uit rijwoningen uit begin 20e eeuw

Eindhoven?

worden, om de vertaling

achter

ruimte weergegeven en hoe kunnen
ontwerp NAAST de Bazelbuurt in

11

Deelvragen
1)

Wat waren de maatschappelijke, wettelijke en architectonische opvattingen

achter het begin 20e eeuwse rijtjeshuis en hoe werden deze fysiek weergegeven?
2)

Hoe kunnen de opvattingen en de fysieke weergave ervan van toen nu nog

toegepast worden in een ontwerp?
In het tweede deel van het verslag zal het ontwerp behandeld worden. De projectlocatie
zal beschreven worden en daarna het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp.
Het verslag zal besloten worden met een reflectie. Hierin zal teruggeblikt worden op
het gedane onderzoek en het gemaakte ontwerp en aanbevelingen gegeven worden
hoe dit nog uitgebreid en verbeterd kan worden.

12

Deell: Het onderzoek

.......

~~=:;;.
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Alb. 1: Krotten in een achterbuurt van
Amsterdam aan het begin van de 20e eeuw.

Deell : Het onderzoek

in deze gebrekkige en armoedige omstandigheden leefden 3 • Leefomstandigheden die
vergelijkbaar zijn met die van vandaag de dag in Sioppen in Latijns-Amerika, Azie en
Afrika.
De overheid deed in de 1ge eeuw niet veel om deze omstandigheden te verbeteren .
Wei liet ze in 1853, in opdracht van Koning Willem III, KIVI ( Koninklijk Instituut van

1. De opvattingen en fysieke weergave van
de architectuur van het begin 20e eeuwse
rijtjeshuis

Ingenieurs) onderzoek doen naar 'de vereischten en inrighting van arbeiderswoningen'.
Hier werd uiteindelijk wettelijk niets mee gedaan. Ook de bewoners van de sloppen
zelf hadden zich geschikt in hun lot en lieten maar zelden protesten horen om hun
leefomstandigheden te verbeteren. Het was de burgerij, en vooral artsen, die er
uiteindelijk voor zorgde dat er verbetering kwam in de woonomstandigheden van de

In dit hoofdstuk zal de deelvraag beantwoord worden: Wat waren de maatschappelijke,

lage socia Ie klasse. Dit was niet geheel uit filantropische overweging, maar meer door

wettelijke en architectonische opvattingen achter het begin 20e eeuwse rijtjeshuis en

het inzicht dat de slechte woonomstandigheden van de lage sociale klasse kon lOrgen

hoe werden deze fysiek weergegeven?

voor het uitbreken van een epidemie, die ook de welgestelden kon besmetten 4 • Dit

Om deze vraag te beantwoorden wilen eerst de wettelijke en maatschappelijke

leidde op 22 juni 1901 tot invoer van een wet tot verbetering van de leefomstandigheden

opvattingen uit de tijdsperiode 1901-1940 bestudeerd worden . Daarna komen de

van de arbeidende klasse, de Woningwet.

stedenbouwkundige en architectuurstromingen aan de orde, volgens welke de
rijtjeshuizen voor de lage sociale klasse aan het begin van de twintigste eeuw werden

In de woningwet werd de verantwoordelijkheid van de nationale, de pravinciale en de

gebouwd; de tuinstadgedachte met neotraditionele architectuur en het Nieuwe

gemeentelijke overheid met betrekking tot de woonomstandigheden van de bevolking

bouwen. Om vervolgens te kunnen ontrafelen hoe de wettelijke, maatschappelijke en

vastgelegd. De wet bestond uit tien paragrafen. De eerste paragraaf verplichtte de

architectonische opvattingen fysiek werden weergeven wilen de 'tuinstadgedachte'

gemeente om voorschriften betreffende de aan woningen te stellen eisen vast te

wijk, de Bazelbuurt in Eindhoven en de 'Nieuwe bouwen' wijk, de Kiefhoek in Rotterdam,

stellen. Dit werd in lOgenaamde bouwverordeningen gedaan. De tweede paragraaf

geanalyseerd en met elkaar vergeleken worden .

ging over de verplichting van de verhuurder om aan te geven hoeveel bewoners er in
de door hem verhuurde woningen woonden. Mocht de verhuurder hier geheimzinnig
over doen, dan was dat voor de gemeente voldoende aanleiding om te stellen dat de

1.1 Wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen

leefsituatie in die panden dan wei niet al te best lOU zijn. De derde paragraaf betrof de
verbeteringen van woningen en overbevolking. Mochten woningen nog niet voldoen

Door het inzetten van de industriele revolutie in Nederland in de tweede helft van de

aan de bouwverordeningen of waren er te veel mensen gehuisvest dan kon de gemeente

1ge eeuw trokken veel mensen van het platteland naar de stad, om daar werk te vinden

ingrijpen om aan deze wantoestanden een einde te maken. De vierde paragraaf had als

in de fabrieken. Velen van hen vonden onderdak in overbevolkte achterbuurten, waar

onderwerp onbewoonbaarheidsverklaring, ontruiming, sluiting en afbraak. De vijfde

ze in donkere eenkamerwoningen terecht kwamen. Deze kelder- of alkoofwoningen

paragraaf betrof onteigening. In de zesde paragraag ging het over de uitbreiding van

waren gelegen aan stegen. Soms kwam het zelfs voor dat meerdere gezinnen in een

de bebouwde kommen. Voorheen was het

ruimte leefden l

van de bestaande stad grond kochten en dat er dan lOnder enige stedenbouwkundige

Op het platteland waren de woonomstandigheden voor de lage

lo

geweest dat particulieren aan de rand

klassen van de bevolking niet veel beter. Daar werd geleefd in plaggenhutten z. Uit cijfers

planning gebouwd werd. Dit leverde verrommeling op en om dit tegen te gaan, werd

blijkt dat rand 1900 twee miljoen personen op een totale bevolking van vijf miljoen

deze paragraaf opgenomen in de wet. Zo kon de gemeente particulieren verbieden

15

om te bouwen op

waar de gemeente straten of pleinen

had en grote

gemeenten werden verplicht om een uitbreidingsplan voor hun stad op te stellen.
Dit

moest ten minste om de tien

herzien

bedreiging van het

De zevende

paragraaf betrof de steun van gemeentewege en de achtste paragraag die van

overtuiging in Nederland zag het collectieve huishouden als
Ook lOU het gescheiden naast elkaar laten leven van

goedgekeurd

staten en ter inzage zijn voor de

worden door

keukens. De ,.. ...... ',.,,"

gemeenschappelijke ruimtes eventuele twisten kunnen
vermijden B en het

zijn om bewoners te

op het onderhoud en de

veerverantwoordelijkheid over hun prive terrein.

die namelijk bouwden voor de arbeidende klassen konden een
die bouwde voor
kon voorschotten en eventuele bijdragen

veer de bouw van

paragraaf bevatte strafbepalingen en in de laatste

zijn

In de

1901 tot 1940 kunnen er drie periodes onderscheiden worden waarin

de wet wezenlijk
een

werd. De eerste periode was van 1901 tot 1916 waarin

start van het gebruik en de ontwikkeling van de Woningwetinstrumenten
Dan de

met meerdere

ook steeds
andere eisen werden gesteld aan de kwaliteit van de met overheidssteun te bouwen

op de burgerlijke

woningen, aan hun bestemming in de markt en aan de maximaal toelaatbare kwaliteit,

er voor dat arbeiders van krotten naar

De

kamers konden verhuizen. Deze woningen waren
6

woonstandaard • Deze standaard hield in dat een
kleine keuken

een aparte

daar geen woonkamer van

van 1916 tot 1920 met steeds wisselende maatregelen

van financieringsfaciliteiten en bijdrageregelingen,

op het

kon worden) en aparte

voor kinderen en ouders bevatten. In de eerste rijtjeshuizen was deze

en woninggrootte 9 • Zo werd in deze

uitgedrukt in
woningnoodwet

van bouw- en exploitatiekosten met zich mee, dit lOrgde voor een

standaard nog verder terug te vinden door de inpassing van een voor- en achterkamer.

dit tekort

Lokale

van noodwoningen te

wetten, huis en huurregels werden op zichzelf onvoldoende

gevonden om de arbeiders te leren wonen naar burgerlijke maatstaven. Er werden
naar

voorbeeld wooninspectrices ingezet. Zij haalden

de huur op

in 1918 de

De Eerste Wereldoorlog bracht een enorme verhoging
Om

een halt toe te roepen werd deze wet

om de

Verder bracht deze wet

met zich mee

te stimuleren. Deze

bleven van kracht tot

1921. Toen werd de invloed van de crisis in Duitsland, vanwege

aan

en controleerden dan meteen de woning en het huishouden. Het idee leefde dat de

ook merkbaar in Nederland. Dit lOrgde ervoor dat de bouwprijzen daalden

moest worden

en dat de steun van de overheid voor verenigingswoningbouw afnam. Hiermee werd

arbeider

moest worden om te leren hoe een huis

en het huishouden

met de huisvrouw en

moest worden. De

wees haar op de kern van ''''<'"'afT'

Hieronder werden orde, netheid,
geen werk in

geen was zichtbaar te
huis verrichten of

"''',01''1,:>'0

opslaan en op tijd betalen van de huur, verstaan. Mocht

de huurder zich hier niet aan houden dan kon hij uit de woning gezet worden. In de
jaren '20 nam het inzetten van huurinspectrices door woningbouwverenigingen en
af. Dit kwam door de schaalvergroting van de
contact moeilijker maakte, en het feit dat al bestaande

die persoonlijk
,..,n,..,""I.., diensten deze

Verder was in het sterk verzuilde Nederland van die tijd het
te zien in de volkshuisvesting doordat er ",,,,,,,,,,,7'
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van aanpassing van de woningwet ingeluid. In deze peri ode tot

1940 wordt het woningbouwbeleid liberaler. De overheid
van

door het verstrekken

de

bouw aanmoedigen. Dit in combinatie met de daling van

de bouwprijzen

ervoor dat de woningbouw onder particulier initiatief toenam.

In 1925 werd de markt voor het grootste deel beheerst door de particuliere bouw.
Doordat deze

niet werd voorgeschreven welk

ze moesten

bouwen, bouwden ze veel middenklasse woningen omdat die relatief meer opleverden
dan

Hierdoor ontstond een tekort aan

en

een overschot aan middenklasse woningen wat met zich meebracht dat de huren van

taken over

niet zoals in het buitenland wooncomplexen met

ook de derde

O"'lm",.,n<:.rrl;:!n,n.,

Dit is terug
werden en
toiletten en

en die van middenklasse

daalden lO •

Tussen 1925 en 1929 maakt Nederland een grote economische

door en daalt

de werkloosheid sterk. In het interbellum treedt overgang naar een grootindustriele

ontwikkeling op de voorgrond. Ook in de bouwsector zijn er belangrijke veranderingen.

1.2.1 Tuinstadgedachte en de neotraditionele architectuur

De techniek van het bouwen ontwikkelt zich van ambachtelijk naar industriele
bouwmethoden. Nieuwe bouwmaterialen als ijzer, glas, gewapend beton, de
toe passing van stoom en elektriciteit in de bouw en de normalisatie van onderdelen
zijn een oplossing voor het woningtekort.

V~~r

De tuinstadgedachte was over komen waaien vanuit Engeland. De stedenbouwer en
idealist Ebenezer Howard wilde de woonomstandigheden van arbeiders in Engeland

deze normalisatie in de woningbouw

verbeteren. Daartoe publiceerde hij in 1898 de 'Garden cities of tomorrow'. In deze

pleitte de directeur van het bouw- en woningtoezicht in 1918 al. In zijn referaat

publicatie gaf hij een goed doorwerkte studie van het tuinstadwezen weer: 'Een tuinstad

'Maatregelen waardoor de bouw in massa bevorderd wordt' pleit hij ervoor om een

is een samenvatting van een stad en een dorp; Men vindt er het leven met de natuur,

seriematige woningproductie op gang te brengen. In die tijd nogal vooruitstrevend. Hij

maar tevens hoogstaand geestelijk genot. Er is een gelOnd en opgewekt leven te vinden,

ondervond dan ook veel tegenstand van architecten die dachten dat het de dood van

binnen zekere grenzen voor iedereen'14. Verder moest er in deze stad de gelegenheid

de bouwkunst lOU worden. In de jaren '20 en '30 lOU natuurlijk het nieuwe bouwen ook

zijn om de meeste noodzakelijke levensmiddelen te produceren en er moet industrie

de seriematigheid van woningen gaan propagerenll.

bij de stad aanwezig zijn; er moet geconsumeerd en geproduceerd kunnen worden.

Na deze economische opleving kondigt de volgende economische crisis zich aan. Ditmaal

Zo zal er landbouwgrond om groenten te verbouwen, weiden voor het vee dat vlees

is de crisis begonnen in Amerika en heeft invloed op Europa en Nederland. Door het

oplevert, bos en water aanwezig moeten zijn. Dit alles om de menselijke behoeften te

mislukken van de alternatieve aanpak van Nederland voor deze crisis, door het verlagen

kunnen bevredigen. Licht, lucht en leven met de natuur waren dus belangrijk bij deze

van prijzen en lonen, hoopte de Nederlandse regering de marktpositie internationaal

gedachte. In een diagram bestaande uit drie magneten geeft Howard deze gedachten

te verbeteren - wat niet lukte. Deze situatie duurde voort tot 1936 en werd pas na

schematisch weer (afb. 2). Een voorbeeld in Engeland van een tuinstad is Port Sunlight;

de Tweede Wereldoorlog te boven gekomen. Ais gevolg van deze crisis kwamen veel

gesticht door Parlementslid en industrieel W.H. Lever, voor arbeiders van zijn Sunlight-

huizen leeg te staan. Hierdoor vervielen de te veel gebouwde middenstandswoningen

zeepfabiek, in 1888. Dit is ook een project waar veel Nederlandse tuinstadontwerpers

en de slecht onderhouden arbeiderswoningen tot krotten 12 •

naar keken. Wat kenmerkend aan deze tuinstad en vele andere voorbeelden van

Ook al wordt deze tijdsperiode besloten met een crisis en leegstand van panden, toch

tuinsteden is, is de architectuur. De woningen werden ontworpen volgens de, in die

kan worden geconcludeerd dat de woningwet de woningbouw, en daarmee de kwaliteit

tijd gebruikelijke, neotraditionele architectuur. Het woningontwerp was ge·inspireerd

van de arbeiderswoningen, positief heeft be·invloedt.

op dat van de boerderij of het Engelse landhuis. In het ontwerp werden 17e en 18e
eeuwse stijlelementen verwerkt en de bouw van de woning was ambachtelijk van
karakter. De woning werd opgetrokken uit bakstenen gevels, houten kozijnen en een

1.2 Architectonische ontwikkelingen

kap van dakpannen.

Met het invoeren van de woningwet kreeg de architect, die voorheen aileen bouwde

woningprojecten aan het begin van de 20e eeuw terug te vinden. Gezien de omvang

voor bestuur, kerk en elite, er een nieuwe doelgroep bij om voor te bouwen: de

en de dichtheid van de bebouwing van ons land werden er in Nederland niet echt

arbeider 13 • Het bouwen van rijtjeshuizen voor de arbeider vond in de periode 1901

tuinsteden, maar wat betreft de omvang, eerder tuindorpen gebouwd. Een voorbeeld

tot 1940 plaats volgens twee stromingen. Ten eerste volgens de stedenbouwkundige

van

opvattingen van de tuinstadgedachte en de daarmee gepaard gaande neotraditionele

geanalyseerd zal worden.

In Nederland is deze tuinstadgedachte met zijn neotraditionele architectuur in veel

lo

een tuindorp is de Bazelbuurt in Eindhoven, die verderop in dit hoofdstuk

architectuur en later in de jaren '20 van de twintigste eeuw kwam het Nieuwe bouwen
daar met zijn modernistische architectuur bij. Hieronder wilen de twee stromingen
kort toegelicht worden.
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Afb . 2: Theoretisch model dat de tuinstadgedachte weergeeft (1898) .

Afb. 4: Compositie XIII door Theo van Doesburg (1919).

Afb. 3: Blok arbeiderswoningen in Port Sunlight (1888).

Afb . S: Nieuwe bouwen woningen door J.J.P. Oud in de We issenhofsiedlung, Stuttgart, Duitsland (1927) .

18

1.2.2 Nieuwe bouwen

te vernieuwen door toepassing van nieuwe bouwmaterialen. De vormgeving was

Het Nieuwe bouwen is een verzamelnaam voor de internationaal opkomende moderne

geheel accentueerden en niet de individuele woning . Door de toepassing van beton,

functionalistische architectuurbeweging. Zo leverde vanuit Duitsland onder andere

bepleisterde gevels ontstond een abstracte vormgeving die zijn schoonheid ontleende

het instituut Bauhaus en de architecten Walter Gropius, Ernst May en Mies van de

aan verhoudingen van vlakken en volumes, en niet aan gemetselde ornamenten en
gecompliceerd, monumentaal timmerwerk 18 . Kortom het doel van het Nieuwe bouwen

kubistisch met strakke doorlopende horizontale raamvlakken, die het bouwblok als

Rohe hier een bijdrage aan en vanuit Frankrijk onder andere de architect Le Corbusier.
In Nederland propageerde vanaf 1917 'De Stijl' de modernistische architectuur.
Grondlegger van de stijl was de schilder Theo van Doesburg. Later sloten de architecten

was met nieuwe bouwmaterialen de productie van woningen rationeler en goedkoper
maken 19.

J.J .P. Oud, C. Van Eesteren, J.B. Loghem, J. Wils, R. Van ' t Hoff, G. Rietveld en M . Stam

Groeperingen als De8 en de Opbouw propageerden het nieuwe bouwen in Nederland lO.

zich hierbij aan . Verder was Modriaan een belangrijk kunstenaar binnen de Stijl. Van

Ze publiceerden over de nieuwe technische ontwikkelingen op architectuurgebied.

Doesburg en Mondriaan maakten ruimtelijke-abstracte schilderkunst met primaire

Het verschil tussen de groeperingen was dat De8 vooral leden uit Amsterdam had en

kleuren en de 'neutrale' kleuren wit, grijs en zwart . De architecten van de Stijllieten zich

de Opbouw uit Rotterdam . In 1932 gaven ze samen het tijdschrift De8 en de Opbouw

hierdoor inspireren om een nieuw kubistisch architectuuridioom te ontwikkelen. Dit

uit. Dit tijdschrift was een idee van Duike r en leidde tot een belangrijk forum voor

idioom was nog vooral gericht op afzonderlijke architectonische objecten, later onder

moderne architectuur in Nederland . In 1932 splitste de Groep32 zich af van De8 en

invloed van het Congres Internationaux d'Architecture Moderne, kortweg ClAM, werd
er ook gekeken naar de stedenbouwkundige composities binnen het Nieuwe bouwen 15 .

de Opbouw. Deze groep vond dat het Nieuwe bouwen te ver door was geschoten in

Bij het Nieuwe bouwen moest de bouwopgave met de meest geavanceerde technieken

functionalisten . Eerst bouwen ze nog volgens het Nieuwe bouwen, maar al snel ging

te verwezenlijken zijn. Een maximum moest bereikt worden met een minimum aan

dit over naar het bouwen volgens het classicism ell. Dit laatste is representatief voor

materiaal en arbeidsuren. De industriele massaproductie en de eis van een commercieel

de jaren '30. Door de crisis die er was grepen architecten terug op het bekende, de

bedrijf werd ingezet voor een maatschappelijk belangrijk doel, goede woningen maken

traditionele architectuur. Dit betekende het einde voor De Stijl, De8 en de Opbouw. Pas

voor iedereen . Dus ook voor de lage sociale klasse . Zon, Licht en lucht waren hierbij

na de Tweede Wereldoorlog werd er weer gebouwd volgens het gedachtegoed van het
Nieuwe bouwen n

belangrijke thema's16. Aanhangers van het Nieuwe bouwen claimen weleens dat zij

zijn functionalisme . Onder leiding van Arthur Staal noemden zij zich traditionalistische

de eerste ontwerpstroming wa ren waarbinnen er rekening gehouden werd met deze
thema's in de architectuur en stedenbouw. Toch waren deze thema's al eerder terug

Een wijk met rijtjeshuizen waar zowel het uiterlijk van de woningen als de opzet van

te zien bij de tuinstadgedachte met neotraditionele architectuur. Het verschil met de

het stedenbouwkundig plan grotendeels voldoen aan de opvattingen van het Nieuwe

tuinstadgedachte is dat de aanhangers van het Nieuwe bouwen de relatie van deze

bouwen is de Kiefhoek in Rotterdam . De woningen zijn compact en praktisch en de

thema's tot het welzijn en woongenot van de mens wetenschappelijk probeerde te

verkaveling rationeel en rechtlijnig, verder is er een poging gedaan om de bouwtechniek

onderzoeken. Ze geloofden namelijk dat door wetenschap en techniek de mens bevrijd

en uitvoeringstechniek te vernieuwen door de toepassing van nieuwe bouwmaterialen.

kon worden uit zijn bedompte woning en slaafse arbeidsverhouding. De openheid van

Deze wijk gebouwd tussen 1925 en 1929 is ontworpen door J.J.P. Oud, een architect die

de woning in steden had zowel een symbolische als hygienische betekenis
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Verder

moest het woningontwerp compact en praktisch zijn en werd er gestreefd naar rationeel

een aanzienlijke invloed heeft gehad op het internationale nieuwe bouwen 13 . Deze wijk
zal dan ook nader worden geanalyseerd in dit hoofdstuk.

rechtlijnige verkaveling.
Aanhangers van het Nieuwe bouwen poogden bouwtechniek en uitvoeringstechniek

19

Afb . 6: portret K.P.C. de Bazel (ca. 1922).

Afb 7: Schets woonwijk Bussum (1913).

i2]
Afb. 8: De plattegronden, gevels en doorsneden van Melkerij 'Oud-Bussem', een
kantoor met arbeiderswoningen, met het roostersysteem ( 1903).

20

Afb 9: Bouwblok aan het van Beunigneplein in Amsterdam (1916).

Afb 10: Hoofdkantoor van de Nederlandse HandelMaatschappij in Amsterdam (1920-1926).

Zo is de gevel klassiek van opbouw met een basement, een tussenstuk, een kroonlijst

1.3 Analyse: De Bazelbuurt versus de Kiefhoek

en een dak. De gevel wordt aangevuld met geabstraheerde classicistische kenmerken.
In dit dee I van hoofdstuk 1 is de analyse van de Tuinstadwijk, met de neotraditionele

De hoeken zijn iets naar voren geplaatst om de rij af te sluiten en het silhouet is volgens

architectuur, de Bazelbuurt in Eindhoven en de Nieuwe bouwen wijk de Kiefhoek

de tuinstadgedachte in boerderijvorm met daarop de schoorstenen geplaatst, die de

eerst informatie over de

afzonderlijke woningen in de rij aangeven. Deze klassieke gevelopbouw en het naar

architect en daarna over te wijk worden opgetekend . Daarna zullen de wijken op

voren komen van de hoeken zien we ook in zijn bouwblokken in Amsterdam. Deze

stedenbouwkundig en architectonisch niveau worden geanalyseerd en vervolgens met

zijn gelegen aan het Van Beuningenplein (1912-1919) en het Zaandammerplein (1916-

elkaar worden vergeleken. Door het analyseren en vergelijken van de twee wijken,

in Rotterdam te vinden. Voorafgaand aan de analyse zal

die tot verschillende architectuuropvattingen behoren, zal voor een deel duidelijk

1923). Achter het voor De Bazel kenmerkende uiterlijk van de gevel zat een functionele
plattegrond, die aansloot op de gevel 25 . Naast deze volkshuisvesting projecten is De Bazel

worden wat de wettelijke, maatschappelijke en architectonische opvattingen achter de

vooral bekend geworden door zijn villa's26 en het hoofdkantoor van de Nederlandse

architectuur van het begin 20e eeuwse rijtjeshuis waren en hoe deze fysiek werden

handelsmaatschappij in Amsterdam 27 , waarin nu het stadsarchief van deze stad is

weergegeven.

gevestigd.

De analyse is opgesplitst in drie delen: De stedenbouwkunde, de architectuur van de rij

volgens een proportiesysteem. Hij vond dit uiteindelijk in een roostersysteem. Bij dit

Een groot deel van zijn werkleven is De Bazel op lOek geweest naar het ontwerpen
en de architectuur van de woning .
Op

stedenbouwkundig

bouwstructuur,

niveau

stratenpatroon,

systeem worden de plattegronden, gevels en doorsneden getekend op een stramien
worden

de

volgende

ontmoetingsplekken,

punten

sociale

geanalyseerd:

hierarchie,

groen,

zonorientatie, stedenbouwkundige doorsneden, beeldplan.

van haaks op elkaar staande lijnen. De grootte van de vierkanten die ontstaan tussen
de haaks op elkaar staande lijnen, zijn in een ontwerp hetzelfde. Zo wordt een ontwerp
opgebouwd uit dezelfde verhoudingen . Toch is het volgens W. Reinink vooral 'het

Op het niveau van architectuur van de rij zijn dat : silhouet, symmetrie, geleding, accent,

geoefend oog van de architect die ervoor lOrgt dat deze verhoudingen goed zijn

perforatie, relief, materialisatie, kleur, typologie, constructie.

Verder wordt er bij het systeem, om elementen te ordenen of vorm te geven, gebruik

Tot slot op het niveau van de architectuur van de woning zijn dat: opbouw gevel,

gemaakt van de 3:4:5-driehoek en de 1:1:v2-driehoek ofwei de 45 graden driehoek.

functionele indeling, sociale hierarchie, kleur, menselijke maat.

Dit verhoudingensysteem is terug te zien in zijn ontwerpen en zorgde ervoor dat zijn

'2B.

motto 'eenheid in de veelheid'29, het feit dat een ontwerp klopt van het grote geheel
naar het detail en zelfs het interieur, tot uitdrukking kwam. Dit ontwerpen volgens

1.3.1 K.P.C. de Bazel en de Bazelbuurt
1.3.1.1 K.P.C. de Bazel
Toen Karel Petrus Cornel is de Bazel in 1916 werd gevraagd om een ontwerp te maken

een systeem geeft ook de rationaliteit aan waarmee De Bazel ontwierp binnen het
traditionalisme. Dit traditionalisme en het ambachtelijke in zijn architectuur bleef de
Bazel trouw, maar nieuwe materialen lOa Is ijzer en beton wees hij daarbij niet apc. Hij
paste deze toe als dienende waarde in zijn ontwerp, lOa Is te zien is bij het hoofdkantoor
van de Nederlandse Handel-Maatschappij in Amsterdam 31 .

voor de Bazelbuurt in Eindhoven had hij nog niet veel volkswoningbouw gemaakt.
De reden dat Philips NV hem vroeg een ontwerp te maken voor de uitbreiding van
Philipsdorp was waarschijnlijk omdat ze zijn woonwijk in Bussum gezien hadden.
Deze wijk gebouwd tussen 1914 en 1916 wierf namelijk vee I bekendheid 24 . Het plan
bestaat uit drie straten waaraan de rijen arbeiderswoningen gelegen zijn. De huizen
zijn ontworpen volgens traditionalistische en ambachtelijke architectuur van De Baze!.

21

Alb . 11: De Bazelbuurt in vogelvluchtperspectief (1916).

Alb. 12: Zicht vanuit de lepenlaan op de Philipsfabrieken (ca. 1918).

22

Alb. 13: De Wingerdlaan met op het einde een twee-onder-een-kapwoning aan de
Lindenlaan (ca. 1918).

Alb. 14: Uitbreidingsplan Philipsdorp. Met
rechtsonder de Bazelbuurt ingekleurd (1916).

1.3.1.2 De Bazelbuurt (1916-1917)
in het Westen van Eindhoven. Vandaag de

De Bazelbuurt is
omringd door

dit was niet het

is de Bazelbuurt

toen het in 1916 gebouwd werd. De

locatie lag toen aan de rand van de gemeente Eindhoven. Aan de Oostkant moest het
aansluiten op Philipsdorp en in het noorden op de verkeersstructuur van de Frederiklaan
afstand de bebouwing van

en de Essenstraat. In het Zuiden en Westen was pas op
het toen nog autonome dorp Strijp te ontwaren
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•

N.V. Philips Gloeilampen trok K.P. C. de Bazel aan voor het ontwerp van de Bazelbuurt
als uitbreiding van het door hun gestichte Philipsdorp in 1910. Ze waren begonnen
met dit dorp om ervoor te zorgen dat de

arbeiders

en dat ze dicht bij de fabriek konden wonen. In 1916

hadden

er vanwege de

van

een nieuwe Philips glasfabriek en daarmee gepaarde aantrekken van nieuwe arbeiders,
nieuwe woningen

. De Bazel

te realiseren. De

de opdracht om 129

zouden geen voortuin

en een winkel
Philips er geen

vertrouwen in had dat deze door de bewoners goed onderhouden lOuden worden,
gelet op de grotendeel
lOuden de woningen

afkomst van de meeste bewoners. In
achtertuinen moeten

daarvan

waar de arbeiders groente

konden verbouwen 34 Verder moest er aan de Frederiklaan een kavel vrij gehouden
worden

v~~r

de timmerfabriek die er zou komen. De Bazel maakte een rationeel

bestaande uit vier straten. Twee lanen, de lepenlaan en de Lindenlaan, die haaks op de
Frederiklaan

en twee straten die deze lanen met elkaar verbinden, de

Naast het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp voor de Bazelbuurt maakt de
Bazel het stedenbouwkundig plan voor de Lijsterbuurt 35 en de Plataanbuurt 36 en hield
zich bezig met de verkeersstructuur rondom Philipsdorpl7. Zo is het naamloze pleintje
aan de Essenstraat en hoe de wegen daar aan elkaar zijn geknoopt een verdienste van
De Bazel. Hoewel Anton
voor de

tevreden was over de architectuur die de Bazel maakte

vond hij het honorarium van de architect te hoog. Dit verklaart

waarom de architectuur van de Lijsterbuurt en de Plataanbuurt van de hand van de
bedrijfsarchitect van Philips C. Smit

Smit deed dit wei in de geest van de Baze!. De

nog wei opdracht van Anton Philips om huizen voor de hoger
te ontwerpen. Voorbeelden daarvan zijn te zien in het
Tongelre in Eindhoven.

Stedenbouw

Afb. 15: Morfologische opzet van de Bazelbuurt in 1916. Met donkergrijs zijn de
woningen van De Bazel aangegeven. Met lichtgrijs de Timmerfabriek , links bovenin,
en 'Het kerkje van Prijt, rechts onderin. Deze twee gebouwen zijn niet door De Bazel
ontworpen .

24

Architectuur

1. Voorkamer
2. Achterkamer
3. Keuken
4. Schuur
5. Slaapkamer

Afb. 16: Zijgevel, voorgevel, plattegrond begane grond en plattegrond eerste verdieping van de won ingen aan de Frederiklaan. Op de beide hoeken is hoektype E te
vinden. Daartussen, vanaf de hoeken te zien eerst tussenwoning B en dan in het midden viermaal type N. Type B is het grootste type tussenwoning dat te vinden is
in de Bazelbuurt. Daarna voigt in grote type N (schaal 1:500).

25

Architectuur

1.
2.
3.
4.
S.

Voorkamer
Achterkamer
Keuken
Schuur
Slaapkamer

Afb. 17: Zijgevel, voorgevel, plattegrond begane grond, plattegrond eerste verdieping van de woningen aan de Wingerdlaan. Op de beide hoeken is hoektype 0 te
vinden. Daartussen is in de rij viermaal het type tussenwoning P geplaatst (schaaI1:S00).
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Architectuur

1.
2.
3.
4.
5.

Voorkamer
Achterkamer
Keuken
Schuur
Slaapkamer

Afb . 18: Zijgevel, voorgevel, plattegrond begane grond, plattegrond eerste verdieping van de woningen aan de Lindenlaan . Op de beide hoeken is hoektype C te
vinden . Daartussen is in de rij het type tussenwoning P geplaatst (schaal 1:500).
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Architectuur

1. Voorkamer
2. Achterkamer
3. Keuken
4. Schuur
5. slaapkamer

Afb. 19: Zijgevel, voorgevel, plattegrond begane grond, plattegrond eerste verdieping van de woningen aan de Klimoplaan . Op de beide hoeken is hoektype E te
vinden. Daartussen zijn in de rij de typen tussenwoning P en R geplaatst (schaal 1:500).
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Alb . 20: Portret J.J.P. Oud (ca . 1918).

----

Alb. 21: Spangen blok V (1919).

Alb. 23 : Gevel2e Scheepsvaartstraat, Hoek van Holland (1927).
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Alb. 22: Oud-Mathenese (1924).

1.3.2 J.J.P. Oud en de Kiefhoek

dagelijks leven van de beoogde bewoner bestudeerde en daar een plattegrond op

1.3.2.1 J.J.P. Oud

gemeentelijke woningdienst met het niet uitgevoerde uitbreidingsplan van Blijdorp . Dit

In 1925 werd Jacobus Johannes Pieter Dud gevraagd om een ontwerp te maken

achter elkaar geplaatst"s. In 1933 stopt Dud bij de gemeentelijke woningdienst.

maat v~~r ontwierp. Dud besluit zijn 'witte woning architectuur' en zijn carriere bij de
plan bestond uit negen oost-west georienteerde vierlaagse flatgebouwen in stroken
voor de Kiefhoek in Rotterdam. Dit als onderdeel van zijn taak als architect van de
gemeentelijke woningdienst van Rotterdam (1918-1933) . In deze functie had Dud de
mogelijkheid om te experimenteren met het ontwerpen van sociale woningbouw 38 . Een
van de eerste projecten die Dud maakte in zijn rol voor de gemeentelijke woningdienst
waren de blokken I en V in de wijk Spangen in Rotterdam. Deze blokken bestonden
uit drie lagen woningen en een zolderverdieping. De gevel van de bouwblokken was
nog vrij klassiek opgebouwd, bestaande uit een basement, een tussenstuk en het
dak. Achter deze gevel waren 'normaal type' woningen te vinden, bestaande uit een
woonkamer, een keuken en twee of drie slaapkamers.

V~~r

de kleurcompositie van de

gevel riep Dud de hulp in van zijn, toen nog, vriend van de Stijl, Theo van Doesburg.
Aangezien witgepleisterde gevels niet paste in het straatbeeld van Spangen, bleef Van
Doesburgs compositie beperkt tot de deuren en de kozijnen 39 . Na nog twee meerlaagse
woningcomplexen in Spangen en twee in Tussendijken ontworpen te hebben, kreeg
Dud in 1922 de opdracht om een project met rijtjeshuizen in Dud-Mathenese te maken.
Het betrof hier semi-permanente eengezinswoningen voor de minst draagkrachtigen.
Dud ontwierp voor dit plan zowel de stedenbouw als de woningen. Het werd een
wijk aan de rand van de stad met een dorpse en intieme sfeer 40 . Dud-Mathenese
staat aan het begin van Dud zijn 'witte woning architectuur'41. Het volgende 'witte'
woningbouwproject wat volgde was dat in Hoek van Holland. Hier zijn de schuine
daken en accentuerende schoorstenen van Dud-Mathenese verdwenen om plaats te
maken va or een modernistisch rechthoekig volume met afgeronde hoeken, om het
lieflijker te maken 42 . Terwijl het bouwvolume in Hoek van Holland bestond uit boven
en benedenwoningen, bestaat het volgende gerealiseerde project van Dud weer uit
in rijen geordende eengezinswoningen. Het betreft hier de Kiefhoek43 . Wanneer men
kijkt naar de 'witte waning architectuur' is te zien dat Dud in deze woningbouw zijn
experimenten met een minima Ie plattegrond met een maximaal wooncomfort in de
Kiefhoek eigenlijk optimaliseert en in de Weissenhofsiedlung in ruimere opzet doorzet.
Dit laatste project bestaande uit vijf rijtjeshuizen in Stuttgart Duitsland was onderdeel
van een internationale manifestatie ter expositie van de moderne wooncultuur 44 •
Aan het ontwerp voor de Weissenhofsiedlung is ook weer te zien hoe goed Dud het

31

Afb. 25: Kiefhoek vanuit het zuidwesten gefotografeerd (ca .1930).

Afb. 26: Het hek en de zitbank aan het plantsoen aan het Hendrik Idoplein lopen in elkaar over (ca. 1930).

Afb. 27: De Ingang van de kerk aan de Hillevliet (ca . 1930).

Afb. 28: De afgeronde winkelpuien aan de Heer Arnold straat (ca . 1930).
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1.3.2.2 De Kiefhoek (1925~1929)

ge!ila,jga

voorbeeld van een

woonmilieu 50 •

\1(\lo"'~c

die aantoonde dat de nieuwe architectuur niet slechts een
De Kiefhoek is gelegen in het Zuiden van Rotterdam en maakt onderdeel uit van de
wijk Bloemenhof. In de jaren '20 was dit gebied, de
verkaveld door de architect R. J.

al reeds

Het terrein waarop de Kiefhoek moest

van

haorde de moderne industriearbeider ook niet meer thuis in een

dorpelijke woning lOals in
zakelijke eenvoudige

en de kortste 265 meter, de breedtemaat is overal ongeveer 125 meter. Het plangebied

intrede heeft ged aan

vierhoek. Zo is de

wordt aan drie kanten omsloten door

verkeersaders: de Groene Hilledijk, de

Hillevliet en de lange Hilleweg. Aan de vierde zijde grenst een

dat net

etage woningen
woningdienst van Rotterdam in 1925

om op het

deze sociale klasse een tekort aan
voor de wijk werd in 1926

ontstaan. Het eerste plan dat Dud maakte
door de raadscommissie van financien aangezien

de stichtingskosten te hoog waren.
Dud versimpelde in 1927 en 1928 het plan. Oit had tot gevolg dat het uitvoeringsniveau
van de woningen sterk verminderde en de extra voorzieningen op het gebied van
en comfort werden versoberd of helemaal geschrapt. Zo verdwenen de
de strijkplank in de keuken en het doorgeef luik tussen de keuken en de
naast de normaaltypen vier
met

. Het

plan telde 292

or:>:,,,,,,Q woningen, twee

en een

te vinden zijn. Daarnaast

waaronder
een woning
er in het plan

en een kerk te vinden.

twee

De realisatie liep niet probleemloos er moest veel bezuinigd worden en de aannemer
de bouw fallliet 48 • In 1930 werd de laatste
Dud zelf vergeleek zijn ontwerp voor de Kiefhoek met de

van Henry

Ford. Hij noemde zijn woontype 'Wohn-ford'. Oit niet lOals bij Le Corbusier vanwege
de technische-industriele
met de daarin opgenomen standaard
en kleur

49

.

Oezelfde

maar vanwege de
\In,\Y?i,,,ni

lOals hout- en tegelwerk, kasten

wordt steeds herhaald en vormen samen de

bouwstenen voor de bouwblokken waaruit het plan is opgebouwd.
Van

52.

De Kiefhoek heeft bijgedragen aan Dud zijn internationale

als architect van

het moderne wonen. Het ontwerp is een hoogtepunt in Nederlandse woonarchitectuur

Oit heeft er ook aan

dat in de jaren '90 van de

en dee Is opnieuw is gebouwd54 •

socia Ie klasse te ontwerpen. Door krotopruiming in Rotterdam-Zuid was er voor

woonkamer uit het

verlichte waning, waarin de techniek zoveel mogelijk haar
J

en esthetische

iS 53 •

J.J.P. Dud kreeg als architect van de
de

maar voelt de moderne arbieder zich thuis in de

omdat het de juiste balans tussen nauwkeurig

voor de Kiefhoek is gebouwd.

is, maar dat het

mogelijk is met bescheiden middelen een moderne arbeidersbuurt te bouwen 51 .

zijde 340 meter

komen had de vorm van een

hem was Dud de eerste

was de eerste die in Nederland schreef over de Kiefhoek en vond het een

eeuw het

is

Stedenbouw

Afb. 29: Morfologische opzet van de Kiefhoek in 1930. Met donkergrijs is
de bebouwing van de Kiefhoek aangegeven. Met lichtgrijs de omliggende
bebouwing.

N

1: 2000
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Architectuur

1. Woonkamer
2. Keuken
3. Schuur
4. Slaapkamer

L

J

Afb . 30: Zijgevel, voorgevel, plattegrond begane grond, plattegrond eerste verdieping van de woningen aan het Hendrik Idoplein. De rij bestaat uit acht dezelfde
basiwoningen (schaaI1 :S00).

3S

Architectuur

1. Woonkamer
2. Keuken
3. Schuur
4. Slaapkamer

JUIII
Afb . 31: Zijgevel, voorgevel, plattegrond begane grond, plattegrond eerste verdieping van de woningen aan de Eemstein. De rij bestaat uit zeven woningen van het
basistype. De woning op de linkerhoek heeft een balkonnetje boven de voordeur (schaal 1:500).
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Architectuur

1. Woonkamer
2. Keuken
3. Schuur
4. Slaapkamer
5. Waterstokerij
6. Waterverkoop

16:,' ;;;\::,';;;',::,';;;1'::11 ;;;IJ

:

Afb. 32: Zijgevel, voorgevel, plattegrond begane grond, plattegrond eerste verdieping van de woningen en de woning met waterstokerij aan de Nederhovenstraat.
De rij bestaat uit acht dezelfde basiwoningen met op het einde een woning met waterstokerij (schaal 1:500).
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1.3.3 Stedenbouwkundige analyse
1.3.3.1 Bouwstructuur

De Bazelbuurt

o

Balel heel! de afzonderlljke rlwn in de Bazelbuurt

gegroepeerd In bouwblokken. AI vorml'n d rijen "amen
np.rgen en geslol n bouwbloK.

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij beide plannen worden de rijen gegroepeerd in niet
gesloten bouwblokken. AI wordt bij de Kiefhoek op een

38

De Kiefhoek
De rilen van de Klefhoek 21)0 geordend

In

bouwblokk.en .

Op een aanl al plaatser gaat dp (IJ de hoek om zodat

r

een gesloten hoek \Ian hel bouwbiok gevormd wordl Dlt
gebeurt In het wIden van ne t plan Wdar de schurne hoeke n,

'ian dp bouwblokk n algerond worden In d

afgeronde

pun l en bevll1den lleh, tegenover elkaar gplegen. d
twe

wrnkels "n op dt:! andere hoeken de pakhursles . In

let noord-weo;len van he plan is door hel aan ell\aar
koppelen viln twee IJen een L-vormlge (lJ on Slaan. die
ZO ook een ge:>Joten hoek vall het bouwblok vormt. Op

dezp gesloten hoe is niet een peelale funel1e gelegen In
de hoek bevlIl dl l Ith een standaard won Ins, aileen IS b j
de2e wonlng dt> aehtertuin dan d voorz.tjdE! viln dt' wamng

gel gen

aantal punten de rij de hoek omgevouwen. wat een
gesloten hoek van het bouwblok oplevert .
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Oe Bazelbuurt

1.3.3.2 Stratenpatroon

De Bazelbuur word

evormd door vier lrat n waarbiJ de

straill die de WIJk in het noorden begrf'nst, df' FI ederlklaan.
niet word

rneegeteld. Een van de vier srraten

IS

de-

hoofdstraat "an dl:: buurl;d~ lepenlaan De Witlgerdlaan,
de Lmdenlaan en de {limoplaan lIormen de bljstratpn, Oi
leven dan schernaoscl een slra enpa roon op beslaand
ult een se ... lIndatre as I'c'n dpe primalrl? d

en 0> sel:Undaire

as maakl in hel noorden van htH plar pen knik. Ilierdoor
wijkt het gf'knlkte deel Viln de straat af van de orthogonale
s ructuur van de r s van de bUlIrl. Door de knik wordt d
verkeers'itrucluur van de buun aangesloten op dl van hel
s ad5de~! In de Bazelbuurt zelf zijn aile n T-sphtslngen te

vmden en geen krui punlen

Oe Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij

primaire as
secundaire as

D
N

1: 2000
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zowe!

de

Kiefhoek

als

de

Bazelbuurt

wordt

gebruik gemaakt van een hierargisch en orthogonaal
stratenpatroon, bestaande uit primaire en secundaire

De Kiefhoek
Het stratenpatroon van de Kipfhoek bpetaat Ult IWP
pnmalre assen. acht secundalre ass!!n

De prlmalrp. assen /iggen als

De hoofdstraat van de wljk. De Heer

een
d

en een temalre

en kruls over d

wljk

rnoldstraat ormt

van lwf:'€ prirnalre as en. Dit b oak de a5 waarover

bebouwlng!tl h t zUldeliJk deel van de 'Jljk gesplegeld

wordt. waardoor de wijk een heel symmetri~ch ulterlJJk

krirgt. De belangrijkheltl van deze as wordt in het
2U1doo' t'!l1 gemarkeel d door de IllIfels van de winkels
Voor dt' bezoeker, die de KiefhoC!k vanU(t het zuidoosten
betreedl.

IS

mete n dUidellJk will de belangrhkste ~troat

op dat punt van de \ 'iJk Is. Do> lweede primaire as loopt
over het mlddenplantsoen "dn de Wljk. De kerk markeel1

hier de toeg.ang lOl de wijk. De vierdellng die door dt!
twee pmna1re assen ontstaan, deeh Oud weer lIerdp.r
op in straten. d _

ellt

eClIndalre :.traten Als la<ltSte

VOf:'gt Oud "'en ler alre as toe. een voelpad. om de l,lOge

bouwblokken ill her widen van de wlJk te breken. Hl?t
r.Jtionele tratenpatroon van de Klefho k staat op zichzelt.
I voigt ht!llil de lengle nchtmg wei nel ills d omhgg nde
bebouwlIlg h't patroon van de polders dIe er OOlt walen .
In de wlJI zlJn lowel kruispunten als T-splilslngen Ie vlnd n.
Prima ire as

assen. Bij de Kiefhoek wordt hier zelfs nog een tertiaire as
aan toegevoegd.

D
D

Secundaire as
Tertiaire as

N

1: 2000
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De Bazelbuurt

1.3.3.3 Ontmoetingsplekken

In

de

Bazelbuurt

een

IS

on mOf>tingsplE'kkPl'l te vmden

opeerwolgmg

van

Op ledere T-splltsing

wordt een plelnt)'" gevo r md . Verder worden er tussen
wee tegenover elkaar IIggende rijen oak weer een

plt>lnlJ gevormd Dit levert (>en structuur op van pritr1aire.
secundalre

en

tertiaire

ontmoeTlngen.

De

ontmoeting IIgt op hel punL wadr de lepenlilan

prrrnaire
en knik

maakt. Oit is het hoofdplein lIan de bUlJrt. hel pi In wordt
omhlst met bomen "n ailn hE't plein

I!.

de buurtwinkel

gelegen
De secundarre ontmoet1ngen

IIJIl

vervolgens op de avenge

drie T- pht5lOgf'n te vll1den Oak deze word n on lijst
met bomen . De lerhalre ontmoetlngen lijn tu,>sen lwee
tegenover

IkaiH hggende rllen te viliden Ooordat een

deel van d~ I)oekwonmg van iedere rij i ts naar

oren

komL. markeert elll. naar voren komende volum dp grt"l1s
van redere tertlaire ontmoetmg.

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek

primaire ontmoeting _

D
Tertiaire ontmoeting D

secundaire ontmoeting

N

1 : 2000
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Waar

in

de

Bazelbuurt

een

aaneenschakeling

van

ontmoetingen te vinden is, zijn in de Kiefhoek drie losse

De Kiefhoek
In de Klefhoek l ijn drte pnm,me ontmoetmgen le Vlndf'n
Ten

e r le In het zuldelijk deel Hler vormr het driehoeklg

plam&of'n op het Hendrik Idopleln de

eerste

ontrnoeting

Dp twee andere onlrnoellngen zl)n te vlnden 10 hel

mldclenplanlsoen

V<1n

de IIljk

primaire ontmoetingen aan te wijzen .
Primaire ontmoeting
N

1 : 2000
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De Bazelbuurt

1.3.3.4 Sociale Hierarchie

BiJ de Bazelbuurt stapt men van df> openbare straat 20 het

prlve van de womng blnnen Er

'i

geen

eml-opel1bare

zone in de vorm van een voortUtO aanweojg. Wei h- ft C1
Balel gepoogd met het na r vor n komen van ae hoeken
,,<In de

riJ, een soorl voorgebied Voer d

wonmgen te creeren

Achrer d

ussenliggende

wonlng Ugl een pnve

achtertum

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij de Kiefhoek betreedt men van de open bare straat via
de semi-open bare voortuin het prive van de woning. Bij de
Prive

Bazelbuurt is deze semi-open bare voortuin niet aanwezig.
N

1: 2000
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Door het naar voren komen van de hoeken van de rij, heeft

De Kiefhoek
Voor d

wonrngen, die pnve zi)n, ligt e n sen I·openbare

voor LIIn , De- achter uln

i~

priv .

De Bazel toch gepoogd de overgang van openbaar naar
het prive van de woning minder hard te maken . Bij beide
projecten hebben de woningen een prive achtertuin.

D

Semi-openbaar

D

Prive

N

1 : 2000
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De Bazelbuurt

1.3.3.5 Groen

H~t gro n In de Bazelbuurt wordt vooral gevormd door de

acht rlu nen Deze hebben f!l"n aanllenllj~ tormaal zodflt
de bewonels el een moestulI1 in kunnell

a~rlleggen

Het

openbarp groen wordt in het s raatbeeld gevormd door
de flJen bomen die langs de Slraal geplaatst zijn Als men
v<lnUil het noorden de wiJk via de lepenlaan betrt?edt,

be.vlnden d

borr en zich e

I

t aan d

west kant van de

Slraat en voorblJ dt> knrk aan de 00. tkant Ooordat d

bomen ZlCh dan

een kant van het straatprofiel bevrnden.

leven dil e n asymmetrisch s rflaldecor op en wOldt het

geheel rnlnder statlsch.

li rWI)1 langs de gehele lepenla",; bornen le vmden zlin,

s dil bi] d nnder straten <llIeen op

h~1

pun van de

T- plltslngen De belangriJkheld van hel hebben van groen
Openbaar groen

n d Bazelbuurt is t~, ug te vinden '" de ~tr datfiamen. Zo

_

ll/n er ipp nbomen en IIndebomen 111 d WlJk teo vmdp.n,
Prive groen

waamaar de lepenlaan en Lrndenlaan ver noemd
N

II

n. De

Wlngerlaan en d) Klimoplaan staan voor de kllmplanten
dl op ('en aamal plaatsen legen de gewls grol:'len

1: 2000

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
In beide plannen wordt het groen in de buurt gevormd
door de begroeiing van de achtertuinen. AI zit in de
afmeting van deze tuinen een verschil. Zo zijn de
achtertuinen in de Bazelbuurt relatief groot, zodat er
een fatsoenlijke moestuin in aangelegd kan worden en
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/
/

De Kiefhoek

Het groen

In

de Klefhoek word gevormd door hetgeeo

r ' vlndeo IS In de compdct€ voor- en achtertulnen Het
op nbare grONI IS g concen reeJd te vtnd n op de \.Iri
onlmoetlngspiekken Dlf groen bestaat Ull grasvelden en

bonwn.

Openbaar groen
Prive groen
N

1: 2000

zijn ze in de Kiefhoek compact. Het openbare groen in de
Bazelbuurt bestaat uit het verticale groen van bornen. Dit
verticale openbare groen is in de gehele wijk te vinden. In
de Kiefhoek is het open bare groen geconcentreerd op de
drie ontrnoetingsplekken .
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1.3.3.6 Zon-orientatie

De Bazelbuurt
Sli d TUlnstadgedachte I~ leven met licht. ofwei zonlicht
Aa"geZJt~I'

en van de ultgangspunten

D . Billel voor

hel ontwerp van De Bazelbllurt de opvatbngen v n d
lUlnsladgedacht

m~n

voIgt zau

kunn n vf:lrwtlchten

dat er In het ontwE'rp rekenlng IS gehouden mel het
orienteren op de zon. Olt IS olet het geval. De tlilnen die
op het noord"n gericht zijn,

~ijn

niel grotN dan die op h 1

lUiden, westen ot oostE'n gencht zlJn. Ook de composltie

van de in bouwblok geordende rijen verraadt mets dar
kan dUiden op he beww.t rekening hauden met lonlicht.
De composiliE' van de wijk

IS

belangnjker, dan din <Ill

wonmgen goed OP de lOn georiimleerd

ZI)n

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij beiden projecten is het orienteren op de zon een
uitgangspunt

van

de

stedenbouwkundige

stroming

waartoe ze behoren. Toch wordt bij beide wijken hier
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De Kiefhoek
BtJ hp.t Nleuw bouwpn IS Iichl pn orienta le op de zon een
b Ian rlJk ultgangspllnt . Tech laat de KII~fhoek

llell

dat

Qud daar mel :;peciflek I ekening mee gehouden heeft. 0
composille van de wlJk als geheel IS belangl ijker Dit is t

zien ailn de ge lot!:!n bouwblokhoek, die

van de wiik gecreeerd word
geoTlel1te~rd

op he

D~

In

her noorde n

wonlng op de h ek 15

nooraf.'n en zal daardoor weiOig

dagltcht blnnen ri,gen.

niet specifiek op gelet en is de compositie van de wijk
als geheel belangrijker dan een goede orientatie van de
woningen op de zon .
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De Bazelbuurt

1.3.3.7 Stedenbouwkundige doorsneden

Aan de snaallljde bedraagt d
tw

hoogle Vdn de wonlngen

v rdlepmgen ~n een kap Aan de achterzijde b ginl

/let schulne dak lop df' eer5te verdleping. Deze laagbouw

hoolt biJ de ullgangspunten van de tulnstadgeddchte. waar
tiel

Is "wahten van het dorp wordt gezlen. HoogbOWJ

daarentegen refereert

1.

ilClIl

de stad die staat voo r slechte

woonomstandighedo>n. dicht op elkClar wonen. donker_

9Q(

tLilmle en zedelijk verval D€' doorsnecle. genolnrm van
noord naar ZlIld

In

de BilZelbulJrt, laat zlen dat de pi ofielell

ovel een straat klein 'r zij,' dan die van de voorgevel n ar

Lf
Lf

------,---,dI .

NiJ • met daClrln de Slrdatprofielell van d It>p nlaan en de

Lil1denlaan Ultgelekend laten hel verschll in brel"dte van
deze straten lien en daarme - de hier(lrchlscher opbouw
van hel SrrCllE'npalrOon De lepenfaar ,als pr ImJIH~ straatas.

----'----'
~

-----LLII

A,/

' ~L~
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Ingepland voor de tuinen De dwcwdoorsneden over de

(l'~- - - L- - -

Lf
~/,

de ach ergevel van de wonlngen. Er IS In d wlJk veel ruimle

I .

heeft eE"n bredpr profiel ! 16 m I dan dat Vdr'l een se<.undalre
straat als de Lind niaCIn (10 ml, Aan de lepenlnan wisselt de

Primair straatprofiel
Secundair straatprofiel

0
1 : 1000

De Kiefhoek

II

II

II

II

II

"

II

:U:' b:;:dJd

II
II

In de Klefhoek bestaa t de uebouwlng UI
beslaand~ lilt lwep

"
"

I,:,:,:,: ,;,: ~ j

L

laagbouw.

woonliigen en een plat dak De hoogte

van d voor-eno:lchtelgevells g hjk.1n clelengtedool.>neden
genomen over dt'; buurt valt het oredere straatprofiel

het noorden en h£-I hell;' brede traatproflel
op . In het zUlden wIJke hel straatprollel

0

IJ1

In

het zuid n

llite n omdat

claar het Hendrik Idoplem met plantsoen gevormd won:ft.
dwar~doorsneden.

In dt'

die over de Heur Arnoldstraat

en de lwee evenwlldlge stnten loopt, IS te lien (jar he
verschil tussen de breedte \Ian de straatprofielen nihil

ZD bedraagt

IS

et straatprohel van rtf' primaire siraalas,

de Heer Arnoldstraat twaalf meter en IS dat van de

pfll1lair

straatassen tien meter. De hier rchll: van het

Slrat(~llpalrOOn IS

dus In doorsn den zlchtb.lar, maar nlet

heel duidt?IiJk Ook de vemoudlng tU$sen straatprof'l'len
en de proflelen genomen ov r d achtertum n verschilt
rnet zoveeL
D~

afstand v n achtergt:vel tot c:lchtergeveilldn de waning

Primair straatprofiel

D

Secundair straatprofiei

1 : 1000

S1

21jde waaraan de bOmel1lijn gepla tsl Dele bomen delen

tril3lprotiel In tweefln, w ardool de st",al minder

h l

breed p"Jaren wordt. Daarnaast i~ ht!t naar voren komen

van de hoeken van de rlj zIchlbaar Op e'n plaa s waar
twee hoeken naar voren kCJ(

wardl de breedte van

lPn,

het traatprafiel aan ledere zIjde m teen met r verklernd

Dillletklernen van

d~

llreeut van he l: str<l3tprohel op het

punt waar de te rtl311e ontmoetmg emdlgt,
In

I~

oak te zlen

de doorsnedf'n genomen allel d Lind >nlaan Als dele

tertiaire on moeting op de Lindenlilan eindlgl gaat deze ap
het emde lIan de SH~at over In de secund,lIre ontrnoeunB

op

en T

h

IJrofiel breder wordt (>n N bomen zlchtbaar worden

plitsrng. DI\ Is In het

di d on mo ting
In h t

UI

rilatprtlfid Ie

L

en doordat

omhjst~n .

vp.l grote straa prohel Is de lepen laan t zien op

het punt dat er een terl:lalf!? ontmo('tmg wordt mgezel
De contouren van de naar

VOff~n

kornend

dl rlJ ziln nag zich baar. De breedte van het

hoeken van
<;

rail prohel

bedraagt op dlt pu nt zesnen rneter. De uomenr I) deE'lt
dlt 0

in eell gebi-·d van vier

en

en van acht meter Het

Slra tprofiel wordt dus opgedeeld m twe

waardoor men zlch mlnder lIerier

r1

voelt

gebieden,

Wilnllet:'r

er dom

de 5tradt gelopen wordl.

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Beide projecten bestaan uit laagbouw en is het hierarchische

Primair straatprofiel
Secundair straatprofiel
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-

stratenpatroon zichtbaar in de doorsneden.

Bij de

Bazelbuurt zijn de afmetingen van de stedenbouwkundige
profielen genomen over de achtertuinen groter dan die
van de straat. Bij de Kiefhoek is dit ook het geval, maar

D

door het twee tot vier meter verschil in de profielen is

1: 200

dit haast niet zichtbaar. Als men door een straat van de

b draagt \I~ ftJ~n meter. Van achtergevel .,chuLir tot
acht£'rgevel schuur is dil acht meter.
Als dan nog eens naa r het straatprotiel gekekpil wordt t [e
zlen ddt deLe over een gehele straat gellJk bliJft
1M

hel IJIIVE'r rote slraatprofiel is zichtbaar da

turnhekJes 01 de voor t ui

oan

rJe

begrenzen, het slraalprofi I

led'rp. "ar t twee meter vernauwen . Aangew:!n dit

onder ooghoogle gebeur t,
men door

dl~

WO r d

dpz~

vernauwlng als

straat loopt nlet el varen.

11

i

Bazelbuurt loopt, wisselt het profiel van breedte, bij de
Kiefhoek is dit voor een hele straat gelijk. Bij de Bazelbuurt
vernauwen de bomen aan de lepenlaan het straatprofiel.
Primair straatprofiel

De tuinhekjes bij de Kiefhoek doen dit niet aangezien ze
onder ooghoogte zitten .

D

Secundair straatprofiel

1: 200
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1.3.3.8 Beeldplan

Oe Bazelbuurt
Op de srhers die De Bazel maakre om e n

geven van zijn pion.

IS

IIIIPI essie

te

dp Wingerdlailn te zien m t <Ian

hel emde de lweekapper aan de Lllldenlaa" . Door her
geslaten strdatperspecief geeft het de klelnschallgherd van

d wijk

aan

De

"ailr vorpn

komende delen

van de ho

ken

van de rij itan de Wlngerdlaan vormen epn nl"'ldlng voer
d s cundane ontmoeringsplek op de T-;,plit rng erachter.

Deze ontmoe ing word

omlijsl met bomen

Dp hl'le

schets SIr alt de sfeer ull van een klern gezelhg darp en
niet dat van een arbelderswijk In de grote stad. De wlj ;
de Ulls rallng geven van een knus intiem dorp hoort bij de

llitgangspunten van de tlllilstadgedachle .

Oe Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Waar De Bazel de knusheid van het darp wil uitdrukken
in zijn plan en niet wil refereren aan de grate stad en de
fabrieken die nabij de wijk liggen, refereert Oud juist met

54

De Kiefhoek
De

mpre5"sle~chets

geell een

die Oud maakte voor de Kiefhoek

v~rwegkijk

nd per;pectiej weer omlljst mel

lage beuouwlIlg. Door de laagbouw refereen hf't nilar de
bebouwlI g

"dn een dorp. maar door hf.'t haasl onelndrge

perspectJet fPfNeert het aan de groothf.'id van de stad.

zijn lange doorlopende perspectieven wei aan de grote
stad waarin de Kiefhoek is gelegen.
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lange doorkijken geven de grootheid van de wijk en de achterliggende stad aan. Door
de lage bebouwing wordt er ook verwezen naar het dorp. Bij de Bazelbuurt wordt in

1.3.3.9 Conclusie stedenbouwkundige analyse

het geheel verwezen naar de intimiteit en gezelligheid van het dorp. Een uitgangspunt
wat past bij de Tuinstadgedachte. Door de gesloten, korte straatperspectieven, die
doormiddel van T-splitsingen worden gecreeerd kan de kleinschaligheid van het dorp

De stedenbouwkundige structuur van de Bazelbuurt en de Kiefhoek komt op een aantal

worden geensceneerd. De aaneenschakeling van ontmoetingen, begrensd door het

punten overeen, maar verschilt ook.

naar voren komen van de hoeken van tegenover elkaar liggende rijen, dragen ook bij

Zo zijn de rijen in beide wijken geordend in bouwblokken, is het stratenpatroon

aan het uitdrukken van die kleinschaligheid.

hierarchisch en is de compositie van de wijk belangrijker dan een goede orientatie op

De verschillen tussen beide wijken volgen dus uit het beeldplan dat de architect voor de

de zan.

desbetreffende wijk voor ogen had. Dit beelplan volgde op stedenbouwkundig niveau

Het eerste grote verschil wat in de analyse aan bod komt is de ontmoetingstructuur.

bij de Bazelbuurt vanuit de tuinstadgedachte en bij de Kiefhoek vanuit het Nieuwe

Bij de Bazelbuurt is er een opeenvolging van ontmoetingen te vinden, bij de Kiefhoek

bouwen.

zijn deze ontmoetingen op drie plekken in de wijk geconcentreerd. Ditzelfde geldt
ook voor het openbare groen. Bij de Kiefhoek is dit geconcentreerd op de drie
ontmoetingplekken en bij de Bazel is het open bare groen door de hele wijk te vinden.
Het prive groen is in beide wijken gesitueerd in de achtertuin. AI zijn de achtertuinen
in de Bazelbuurt minimaal twee keer za groot als die in de Kiefhoek. Bij de Bazelbuurt
was het belangrijk dat de arbeiders hun eigen groente konden verbouwen, dus moest
er in de achtertuin genoeg ruimte zijn voor een moestuin. Bij de Kiefhoek was het
zelf produceren van groente van ondergeschikt belang. Verder is er in de Kiefhoek
privegroen te vinden in de voortuin. Een tuin die bij de Bazelbuurt ontbreekt, aangezien
Anton Philips niet het vertrouwen in zijn arbeiders had dat deze een voortuin netjes
zouden onderhouden. Het ontbreken van de voortuin brengt ons ook bij het volgende
verschil tussen de wijken. De sociale hierarchie. De voortuin zargt bij de Kiefhoek voor
een semi-openbaar overgangsgebied van de open bare straat naar het prive van de
woning. De Bazel probeert dit semi-openbare gebied voor de woningen toch te creeren
door het een meter naar voren laten komen van de hoeken van de rij. Dit naar voren
komen van de hoeken van de rij zargt niet aileen voor een semi-openbaar gebied voor
de woningen, ook begrenst het de ontmoetingsplek tussen twee tegenover elkaar
liggende rijen. Door het naar voren komen van de hoek van de rij wisselt de breedte van
het straatprofiel. Dit is niet het geval bij de Kiefhoek, hier is het straatprofiel over een
straat voor de gehele straat gelijk. Dit laatste draagt bij aan het beeld wat Oud voor de
Kiefhoek voor ogen had en wat ook past binnen de gedachten van het Nieuwe bouwen.
Door de lange, rechte straten kon een haast oneindig straatbeeld gecreeerd worden. De
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1.3.4 Architectuur anfyse: de rij
1.3.4.1 Silhouet

De Bazelbuurt
In het 511houet van de rijen vII d Bazelbuurt IS de varm van

een boerderlj le herkennen Dlt was

VOar

architeclen dl

ootwlerpen vanUit de tuinstadgedachte en neolradHofl Ie
architectuur £len van d> Insplttltlebronnen. Zo oak voor
De Bazel. In het silhClllet zijn de afzonderlJJke wonrngen
te ontwaren doorrmddel van de schoorstenf'n die ult de
boerdenjvorm steken

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij de Bazelbuurt heeft het silhouet van de rij de vorm van
een boerderij en markeren de uitstekende schoorstenen
waar een woning zich in de rij bevindt. Bij de Kiefhoek is
het silhouet rechthoekig en is de individuele waning niet
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De Kiefhoek
Het silhouet van de rijen lilt de Klefhoe . ZI)1l rechthoek '8

van VOl m. Er

i~

niet af te lezen hoevee wonmgen llch In

dp rij bevll1d r. Dll voorgaande past bij de ultgangspunten
van het Nieuwen bouwen, waarblj kub,sllsche arcnltectuul
en h(> accentueren van

e~n

geheel blok. In plaats van de

II1dlVlduel" wonlng, behngnJ zl)n .

in het geheel te ontwaren. Het silhouet van de rijen uit
de Bazelbuurt en de Kiefhoek zijn dus heel verschillend en
verwijzen naar de architectuur- en stedenbouwstroming
waartoe ze behoren.
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1.3.4.2 Symmetrie

Oe Bazelbuurt
SIj d • B zelbuurt Il)n d~ waning n gesplegelcJ t(!n 0pz1chte
va

Ikaar in de nJ geplaa st Dit h

It lOI gevolg dat d

Ikaar uilkClmen en dal

voord uren van buren niJas

rnt!n als buur sneller contact met elkaar heeft. Oit am
de ge.zelhgh€'ld In de

uur I: t

bevorderen BiJ de twe

bovenste [lIen von de analy~ :>Ioopt de onmalre symmetrie

a over d het midden van de riJ De ene helft v n d oJ
kan ov r dple as In zljn geheel gespiegeJd wordt:>n AI is
hel blj de tweede riJ wei 20 dat hel dak van dp wonlng
op d rec:hterhoek lets afwlj t van dl

op dt linker hoek.

Oit komt doordal de wonll1g iliIn d te hter liJde aanslult
op de timmerfilbnek In het plangebled. De

eClIndalle

symmetri -assen lopen biJ de bovenSlP twe rilen tussen
we wonlngen . 00 kan r pen secundOlire symmetllE' S
II

r d

IItbouw van de hoekwomng etrokken worden .

f: n rlj Is dus h

I symme nsch gecornponeerd Bt.! d

onderste "I Zlln er een aantal pnmaire symmetn -assen
_ onlwaren . D . rij IS hler nlet In
m ar w I p r d

Zim

geheel te ~plegelen

I van lwe ot vier wonmgen

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij zowel de Bazelbuurt als de Kiefhoek zijn de woningen

Prima ire symmetrie
Secundaire symmetrie

-

D

1 : 500

in de rij ten opzichte van elkaar gespiegeld geplaatst. In
beide wijken zijn er rijen te vinden waarbij de primaire
symmetrie-as in het midden van de rij geplaatst is en
secundaire symmetrie-assen tussen de woningen . Verder

De Kiefhoek
Bij de KIt'?fhoek 21111 de WOl1lnl:\en In de r1J
van elkaar ge,>piegf'ld geplaat t. In d
nalys· IS eert prlmalre symmelI'
In

en 0pzlCht"

boy 'nste rij val de

a< tE' vlIlden die de rlJ

het midden doorsnlJdt. De secundalr symmetrre·assen

ilJn lussen de vel chillende wonlngen geplaatst. De overige

!'Jen van de analyse he ben el'n accent op de hoekerr,

wdardoor de prrmalr~ ymmetne-dS nlet ov r het midden
van d

riJ geplaat

dantal pnmalre
naast

t kan worden E"r dJn biJ dezi' rijen £len

yrnrnellle--assen [e vlnden, waarblJ de

Ikadr I ggend

won1l1gen len 0pzlchte van elkaar

gesplegeld Zljll Deze splf'!geling kc1n als afwljkend gezlen
worden

III

VOOI agen

0(> sefieprodlJcue of hel 'Wonhford' d;)t Oud

stond Door dE'll' spleg' ling ontstaat naa

t het

basJstype. de gesplegelde vor m Vim dil typ

~',I,'; ±:,,1I' ~~ ; :1:: III
1
'1 11

zijn er in beide wijken rijen te vinden waarbij de rij niet in
zijn geheel over het midden te spiegelen is, maar waarbij
wei tussen naast elkaar liggende woningen primaire
symmetrie-assen geplaatst kunnen worden .
_

Prima ire symmetrie

D

Secundaire symmetrie

1: 500
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1.3.4.3 Geleding

De Baze lbuurt
De horizoll ille. gpl ding van e n flJ In
prlm.ur. de verncale geledmg

j,

e Saz Ibuurt i

eCUndill( De dn ·deJige

k!assleke opbouw van de gevel, bestaande li l t barstwenng,
lUSSens!uk .n dak. zorgl ten eerste vOor de 110rizontCIle
belijnll1g 10 de gevpl. Ten weede zorgt de ordentng van
d

(Mmen op de begane grand en e r l

he t it dCll d

hOrIZontal

verdlepmg voar

geledlng verslerJ..:t word. Df'

verncale geledeng IS tenlg te lien en het n<Jar voren !..omen

van de hoeken van een hoekwonlllg en de oldenin van de
ramen vrln de beganE> grond en eerste verdleping boven

etkaar

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij beide wijken is de horizontale geleding primair en de
verticale geleding secundair. Deze horizontale geleding

Prima ire geleding
Secundaire geleding

_

D
1: 500
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De Klefhoek
BIj de Klefhoek IS de hOrlzontale geledlng prlmalr en de
verl1cal g ledlng sccundalr D gevel heeft

een

klassi ke

opbouw bestaand Ull dlle strohm. In de ooderste strook

zijn de ram n en deuren van de b gan grand te vinden .
Daarboven bevlndt llCh een blmde w~E'de stroak en de
gevel wordt bekroond met een derde slJook me r..lnHm
De s cundalrp geled nf, b terug te 'len m de manier
waarop De ramen en deuren 10 de Iwl"P. stroken bovpn
elkaar geplaatst zljn . In de rilen die elndlgen met acce nten,
lOafo; di m"'t bafkonnE'tje de waterstokel ij en degene met

wmkel en pakhUls worden de rijen ap hel pum van hel
accent beeindigt met verticale geledlng

--~----------------

zorgt ervoor dat de rij als geheel benadrukt wordt.

_

Prima ire geleding

D

Secunda ire geleding

1: 500
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1.3.4.4 Accent

De Bazelbuurt
Macro
Op macro I1Iveau iJn h·t de uit5tekende- hoeken van

e

hoekwoningen die zorgen voor d accenter

Meso
Op m !oo ntveau zorgl de dakrand voor pen accenl Bli

Macro

dezE: dakrand past de Bazel een detadler lng toe- die Wiker

~~------~O~------~O~------~O~------~D~------~~

Le zien is In Zijn ontwernen . Olld"" hel boeiboort van de
goo metselt hlJ twee [rappen UI

Olt 20rgl ervoor dat

er geen gootkloss n gebrurkt hoeven worden (m het
onderhoudsarm is Dil detail wat hii vaker 0 past In lljn
we r-k 15 heel slITlpel. Illaar heeft

Meso

een heel krrtchtig eft

cL

Het lorgt ncllnelijk voor e(>fl subtiele benCldrukking van aile
bl~langr;jke

Hjnen

In

hel straatbeeld ,het v(>rloop van de

nJ lal1gs de straat. Door de dakrand In het ITI ldden van de nj

evpn I':'''n dakje e laten vormen, wordt d rij onderbroken

Micro
Micro

De "choorslenen geven op mIcro Iliveau

t'n "CC"'lll Ze

accentu ren de tndlvlduelt- woning In de rIj .

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij de Bazelbuurt benadrukken het macro en micro accent
individuele elementen in de rij. Het meso accent geeft de
samenhang van de rij aan. Bij de Kiefhoek benadrukken het
macro en meso accent de rij als eenheid . Het micro accent
Accent

1 : 500

64

De Kiefhoek
Macro
Op macro niveilll is het de bovell'te rJnd

de ilanclachl trekt. Het iets naar

VOl'

Vim

rarnen die

n "rulen ten opzlcht

van ht't gev Ilila ' en d gel kJeur van de kozlJnen d(,lgen

d dr adn biJ.
Macro

Meso
Op meso niveJu geeft

d~

deurf'1l 11et accent De

rocl~

anderste rand met de ramen en
voordeul en trekken ab eerste

~,';:;',;;;II;; II ::;II;::J

de a.:IIldachl 111 dlt accent

Micro

Meso

Op n ilcronlvpall VOl men de vlerkan t e roosters In dE' blrnde

troo het aCCf.'r)l

Micro

benadrukt individuele elementen in de geve!. Het verschil
zit hem dus bij deze vergelijking in het macro accent dat bij
de Bazelbuurt een individueel element benadrukt en dat
bij de Kiefhoek het geheel van de rij accentueert.
_

Accent

1: 500
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1.3.4.5 Perforatie en Relief

De Bazelbuurt
De gevels van de Bazelbuurt lien er vn] gesloten u l In dE'!

~r-------4D~-------40~-------4D~-------4D~------~~

tijd

at het ontworpen w rd . leefde de opvartmg dat ht>t

gezinsl lien prlv ' was pn het hoefde dus nip Clan iedere
VOOI bi)ganger van

de wonlng getoond le worden, HierdoQl

werden "r gevels m t klelne perforanes ontwotpen. 8%
Perforatie

van de voorgeve) van de nj uit de Bazelbuur bestaat ull
opemngen.
De naar voren komende kopgevels van d l1oekwonll1gen
lorgen voor een Tt!h ·f wat '" <I lie rlJ gevels van de Bazelbuurt
te vinden IS Aan de rij aan de Khmoplaan WOf dl nog en
extra relief toegevoegd doordal daar het gedeelle

In

Met

verlengd(> van d~ Lindt!nlaan naar achter figt

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij de Bazelbuurt is de voorgevel van een rij nogal gesloten ,
Dit om het prive van het gezinsleven binnen aan te geven,
8% van de gehele gevel bestaat maar uit perforaties , Bij de
Diepte

Kiefhoek is dit 24%, De gevels bij de Kiefhoek zijn dat ook
heel open zodat er veellicht in de woning kan vallen ,

66

De Kiefhoek
Oe gevel~ van de Klt"'fhoek zijn open. Er ZUIl grate

perforaties Ingemaak1 am veel Ilcht bmllen te kllmen. 24 u
van d

voorgevel van

en I'IJ Ult tie Kiefhoek bel"otaat Ult

openll1gen.

He

r~liet

7it hem bij de Kiefhoelc verticaalln het gevelvlak

Perforatie

lo lip,t d bov nSle '>trook viin de voorgevellets nClar vor"!n
ten opzichte van het de mlddelste strook. De mrddel te
,trook ligt we· r iets naar 'loren tpn opzrchte van de

and erst strook.

=;',;I'; ~,;;',::,'; :,'; ,; ',:,' ;~:J
Diepte

Bij de Bazelbuurt bestaat het relief van de gevel uit het
naar voren komen van de delen van de hoekwoningen en
het terugliggende gedeelte van de rij aan de Klimoplaan.
Dus delen van de rij zorgen voor het relief. Bij de Kiefhoek
is het relief in het gevelvlak te vinden. De rij trapt uit naar
voren van de onderste naar de bovenste strook.
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1.3.4.6 Materialisatie

De Bazelbuurt
lowel de kOZljnen van ramen en deuren. de deureri

zelr, al~ook de dilkrand zijn van hOUI De muren l.ijn
van b<1ksteen en op hel schullle dak

.... inclen De rlJ~n zijn dus opgebouwd
matenalsn.

2.1)11

Ult

dakpannen te

h.lt' tradlUonele

Haut

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Baksteen

In beide projecten zijn de kozijnen van ramen en deuren en
de deuren zelf gemaakt van hout. Waar bij de Bazelbuurt
de gehele buitengevel uit baksteen bestaat, is dit materiaal
bij de Kiefhoek aileen terug te vinden in de borstwering.
Bij de Bazelbuurt wordt aan de materialisatie nog een
Dakpannen

68

De Kiefhoek
De kozijnen van ramen en deul en en de deuren zelf 11}1l

biJ d~ Kiefhcek van hout D

bcr lw ling b Sldat \,lll

bak.ste n Dan ziin r een dn tal mater ill n
vJnd~n

In

~:;j,;;,,;;;,,::~;;~,::~~
Stucwerk

de gever te

die volgen It het matenaalgebrulk van het Nleuwf!

Bouwen Slue elk, b ton en taill . De gevel lijn &t>c;lUct
en de tlJlnhekJes oestaan Ull e rr rond b ton lien element

en stalen spirlen
Beton

~:;;',;;,':~;;',;;,'::;~
Staal

Hout

traditioneel materiaal als dakpannen toegevoegd. Bij de
Kiefhoek zijn naast de traditionele materialen als hout en
baksteen juist Nieuwen bouwen materialen toegevoegd

~,' :;;;;',;;/ ;:~, ;;,~;:; ',;; I' ; : ; 'j
Baksteen

als stuewerk, beton en staal.
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1.3.4.7 Kleur

De Bazelbuurt
De flJ n In de BilzelbulJrt b laan Ull 'en uOl"$twerlng 'Ie n
grllze b<lk.:.leen, een tussenstuk van lode baksteen en een
dall. "an oranje-rode dakpal1n n 0 .. kozijnen en dakrand
zijn

WI

ge5chllderd. De voord ur IS donl<et'groen DE'

keuze van de materialen en de kleuren verwijzen naar eell

boerdefij.

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
In de Bazelbuurt worden de kleuren van de gevel bepaald
door de materialen waaruit deze bestaat. Dus het grijs
en rood van de bakstenen en het rood-oranje van de
dakpannen. De kozijnen en deuren zijn wei geverfd .
Dit kleuren geheel verwijst naar de kleuren van de

70

Oe Kiefhoek
De vaargevel van de Ktefhaek

IS

per band gekJeurd. Zo

llJn de kOll]nen III cie beven. te band geel De middels e

b;md Is wit . In de ond r Ie band ZI)n dt> kOzijtl n gr\js, net
Is het b~tol1 van het tUinhek De bo(stw ling IS geelgriJs.

Wat wit dl geheel

~pringt

zljr de rod voold uren en de

blauwe smlen spill ~n van het lumhpk De kleur n die hler

dw,

H'I

de gevel gebrulkt worden ziJn geel, rood (:n blauw

Df' pnrnalre kleuren die de Stljl voorschreef veor de kuml
en d archltectuur.

boerderijwoning. Bij de Kiefhoek is er gebruik gemaakt
van het kleurenpalet van de stijl. Om de eenheid van de rij
te benadrukken heeft iedere stroak zijn kleuren; lOals het
geel van de bovenste strook.
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De Bazelbuurt

1.3.4.8 Typologie en Hoekbeeindiging

De

Ilazelbuurt

bestaat

lIit

vijftlen

njen

tweeklppet. In die (Ijen z!Jn drie type tus

n

een

nwonrngen te

onderschelden , 0001 de Bazer tyPf' B, N, P 11 R gedoopt
B

I:>

daarbij het groats e type daama voigt N, P en

I I)n

even groot en In d _ reeks de klelnere albeiderswoningen

De grate type B

en

N ZIJI1 aan de Fredpnklaan en het

begin van d lep nlaan te vmden. In de
IS

t

st Vdn d buurt

hel klelnere ype llIssenwomng te vlnden In dl' huurt

zijn dne rype hoekwonmgen e vlllden ; l'ype C, E en 0 ,
Deze hoekwonlngen zijn groter dan d~ tLissenwoningen

I-iet type C, E en 0 zqn van Belilke grote all'en verschl ll
de Indeli ng lets. De hoekwonmg typen

21)11

algel Iden

van elkaar en voor de tussenwonmgtvpen geldt dil oak.
Naa~

dezp hoektypen 1<; er nag een wlnkelhoekwonmg @r"I

kunn n de wonmgen van de twee-kapper oak omschreven
worden als hoekwoningen

0

c
Q
W met winkel
B
N

R
p

D
D

-D
D
D

1:2000
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De Kiefhoek
Df:' Klefhoek bcstaa! v~~r her grootste ged efte Ult hE'
tvp wonlng A Dilarnad!>! IS er ap de hoeken van oneven

rilen type B Ie vlnden Typ~ B I!, type A lIeen dan

mel ee

balkonneqe. Verder zlJn de typen C. D -n f te vmden dl

eF'n afgel idl Ijn van type A. Tvpe F, met waterstokenj. en
type G, mel wmkel, z'In
A D<ltlrnailSl zljn

J

ell uilgebrelde versie van IVpe

oak nag vier vnJstaande wonlngen

in IH::t plan le vlnden, lie dfgelel

de

woning~n

voow·! het p/C'lr'!

zlJn van type A • Naast
oo~

il

een kerk met

kosterworllng.

G met winkel

D Pakhuis
D F met waterstokerij
DE

_D

De Kerk met pastorie

c

DB
DA
1: 2000

73

Rlj J
III de rij aan df' Lindenfaan
vlnden . Of} de hoeken

IS

IS

als tllssenwonmg type P e

type

geplaatsl Bij type C IS de

voordeur an de voorkant gelegen
raam van de petkamer t.e vmdel1

74

l:!f

I!. m d lljgevel hel

Rlj 1
De geh I riJ best<lat

llJt een type waning het type A De
liS nJet

kopgev ·Is liJn ililn oE'lde zijdeo ges/oten. Er word

e'n dpart hoektype gemaakt voor de beelndlgmg van dezE!

ril.

75

Rij2
In

de nj

aan

de

Khmoplaan

ZIJ"

waaJl

k,:.pr

de

tusspnwoningcn R en lweemaal de
lUSf.enWontng P te vlnden . WOnlg P
wordt ingezet op hel pun dilt een

deel van de rtJ even lets naar <tc.hter
wordt gpplaal5l Op dp hueken is
het wonmgtype E lE' vlIlden, Bij
woningtype E Is

d~

voordeur adn

de voorkant lEO vtnden De Zljgev I
I wi] g sloten er

76

zlJn all en twee k l etr1~ ramen

t!O vlnden

RiJ 2
Hler is d~ rij met de wate(stokerlJ te zlen. tn deze riJ
Ir, acht m<lal he type A le zlen en ap de Iinkerhoek he!

type F Typ

F

e plattegrond

IS

een

1Iitgebreid

op d

versle van type A. Op

achterste helft wonmglype A

met klelne danpasS lngen te olltwanm. De voor'Ste helfl
Vdt1

de plattegrond wordt n beslag genomen door de

walerstokenj en de wmkel .

~'-----~
j·· .· ~.·L=;

:';:;;;',;;~:;:,;;,' ~;:J•. . .-

-L-L..-J-----L..--...Jb
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Rlj 3
BI]

e rlJ

cl

n de. Fred rlldaan I in hel mIdden viermaal

tu senwonmg N tE' vtrlden en aan weewjde v.m dit

type tweemaal type B Oe rij wordt be::.loter met de

hoekwonlngp./1 an het lype E.

78

79

Rlj4
De rrJ ailn de Wlngerdlaan b staat uil vi

'f lLI'i~e"wonmgen

van het type P en op de hoek€'n IS hi~t tYDe 0 Ie vlnden !:l il

dlt hoektvpe I de voord ur aan de llJkant van de wonlng

te vtllden. Ook

,r.

het raam van de achter kam r In d

'Z Jgevel gele en . Op belde hoeken gren~t de rlJ aan

pn

onlmoetmgspl k De voordpuren van deze ho kwol1ltlgen
kornen dus

Ult

op deze pJek.

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij de Bazelbuurt heeft het silhouet van de rij de vorm van
een boerderij en markeren de uitstekende schoorstenen
waar een woning zich in de rij bevindt. Bij de Kiefhoek is
het silhouet rechthoekig en is de individuele woning niet

80

in het geheel te ontwaren. Het silhouet van de rijen uit
de Bazelbuurt en de Kiefhoek zijn dus heel verschillend en
verwijzen naar de architectuur- en stedenbouwstroming
waartoe ze behoren .
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1.3.4.9 Constructie

De Bazelbuurt
De njell wonlngen 2ijn opgebouwd volg-n·

en klassleke

constructie van gemet<elde muren en houten vloeren Oe
lussenmuren z.ijn dragend.

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij beide projecten zijn de tussenmuren dragend . In zowel
de Bazelbuurt als de Kiefhoek hebben de woningen een

82

De Kiefhoek
Achter de Nleuwen bouwen facade van de Klefhoek lit een
tfdditionele cons ructie van hauten vloeren en gemelseld
Illuren. DIL li1atste had Dud naluurltJk nlet b oogd maar
betor bl £ok toch te duur te zlJn.

~I

De woningscheidende wand n zijn dragend

klassieke constructie van gemetselde muren en houten
vloeren .
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mee. De materialen en kleuren die in de gevel zijn toegepast
door het

1.3.4.10 Condusie analyse architectuur: de rij

materialen als

dakpannen en hout. Dit hout wordt

van ramen en deuren en de dakgoot en dan wit
van hout en worden
zijn er ook bij de analyse van de rij verschillen en

Net als bij de

voor

overeen.

materialen als

zijn de woningen

ten

van elkaar

De voordeuren van twee buren zijn dus naast elkaar

de

buren elkaar sneller ontmoeten en wat het contact in de buurt moet bevorderen. Ten
tweede is

beide

de horizontale

en de verticale geleding

secundair. Doordat de horizontale geleding prim air is, wordt de rij als

versterkt.

Ten derde komt de constructie overeen. Bij beide is een klassieke constructie van
muren en houten vloeren te vinden, waarbij de woningscheidende wanden

in de Bazelbuurt hebben de vorm van een boerderij. De schoorstenen in het silhouet
laten zien waar de afzonderlijke woning in de rij te vinden

de Kiefhoek is in

het silhouet de individuele woning niet te ontwaren. Het silhouet heeft de vorm van
een rechthoek. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het nieuwe bouwen waarbij
gebruik gemaakt wordt van kubistische architectuur en het accentueren van de rij als
en niet de individuele woning, van

is. Dit eerste verschil

dat de architect per wijk voor ogen had. Dit
verschillen.

dus uit
ook voor de

Benadrukken rij versus benadrukken

de Bazelbuurt de individuele woning

en bij de Kiefhoek

Dit accentueren van individuele woningen in de rij of delen van de rij
versus het accentueren van de hele rij is ook terug te zien in het relief.

de Bazelbuurt

zorgen delen van de rij, de hoeken, voor relief en bij de Kiefhoek is het relief horizontaal
over het gehele gevelvlak te vinden. Het verschil zit hem in de grootte
en de hoeveelheid perforaties in de gevel. Bij de Bazelbuurt is 4% van de gehele gevel
een opening, bij de Kiefhoek bedraagt dit 24%. De vrij

van de Bazelbuurt

past bij de

die toen leefde dat het gezinsleven prive was dus niet zo goed te

zien hoefden te

vanaf de straat. Bij de Kiefhoek was het Nieuwen bouwen motto

van veel daglicht in de

84

brengen belangrijk, dit

met zich

als

en

hn,""t\A/&1

staal en beton aan toegevoegd. Ook het kleurenschema voor

behoort tot die van het Nieuwe bouwen en dan

Naast wit en

Bij

naarde

en hout,
ook terug te zien. Aileen worden hier de Nieuwe bouwen
tot die van de Stijl.

worden primaire kleuren toegepast.

Bij de Bazelbuurt

er verschillende tussenwoningen en aparte no,eKINOlni

vinden. ledere rij wordt

met hoekwoningen. Deze

ht"\,<lv\Aln,n,

te
hebben

in meer of mindere mate perforaties in de zijgevel, afhankelijk van hun plaatsing in het
stedenbouwkundig plan. Bij de Kiefhoek zijn aile woningen
woning. Dit laatste

Het silhouet van de rijen

Het eerste verschil zit hem al in het begin van de

in de kozijnen
De voordeuren zijn ook

de traditionele materialen als baksteen, in de

overeenkomsten te vinden. Zo komt bij de analyse van de rij ten eerste de symmetrie
beide

ook

Zo bestaan de woningen in de Bazelbuurt uit traditionele

natuurlijk in de opvatting van het Nieuwe bouwen om zoveel

mogelijk standaardisatie toe te passen om zo snel en
de

van een basistype

sociale klasse te kunnen genereren.

gOi~m,oop

voor

1.3.5 Architectuur anlyse: de woning
1.3.5.1 Opbouw gevel

De Ba zelbuurt

]l-----------,-----l[

Blj de wonmgen 111 de rlJ In de Bazelbuurl Is de gevel
opgebouwd ult drie delen : borstwering. mlddenstuk en
dak. Hler is ook duideUj\.. het IW"'e trappen ullme selen
onde l bet boelbool d van de dakgoot te ll"n .

DI:! deuren en ri:lmen zirn

I; losse, madf & ordende

el menlen In de gevel geplilalsl Zo IS de I echt 121jd p van de

ramen recht boven elkaar geplaa !>t. DE' voordeur Itcht net
iets meer IInk.s van he reJarn op de eerste vPrdleptng Deze
composl£le voor de tussenwol1rng, viln e n dubbelraam
n voordeu, cp de begane grond en driedelig raam op de
~elst

verdi p ng. past De Baze l ln ver.schillende v rlanten

toe

de Sazelbuurt. Hij

In

varleen dan mel dE' aJstand van

de voordew lot de ramell en dl:! hoogte van de voordeur.
De schoorsteen IS sleeds ills los

lement, U5s€'n twe

won tn gen op hel dak geplaalSt.

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij beide projecten is de gevel opgebouwd uit drie delen .
De delen verschillen onderling weI. Zo is de bovenste
strook bij de Bazelbuurt het dak en bij de Kiefhoek de
raampartij op de eerste verdieping.
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De Kiefhoek
D gevp! van de Kienl0ek is opgebouwd Ull dne delen : een
strook mel borstwering, raam en voordeur, een bllnde
mfddemllook en een ram~nstrook De ramen 1"n deurt'n
IIJIl

blJ de Kiethoek in banden sevangen, die over de hele

gevel van ee0 ri) lopen

D

Bij de Bazelbuurt zijn de elementen, zoals ramen en
deuren, los in de gevel geplaatst bij de Kiefhoek zijn deze
gevangen in stroken, die over een gehele rij doorlopen.
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1.3.5.2 Functionele indeling

De Bazelbuurt

I

Schuur

Slaapkamer -

I

/
Tuin -

BI) de Bazelbul.irt

Slaapkamer

Toilet

I

-

Trap

Achterkamer

Trap

I

Gang

"

Voorkamer -

voorkamer, ;JChlerkamer, keukpll. tOllel en

~

huu! alj de

bovenste afgebeelde wanIng, type N met een beukmaat

Slaapkamer

I

beneden het wanen gesitueerd en

boven het slapen De woonverdleping bestaal ult een hal,

Gang

I

Keuken

IS

van 5.8 meler, betree<it men blj binnenkomsl de gang Dan
kan er gekozf>1l worden am naM de voor of ;)chlprkamer

I

te gaan of de lrap naat boven le nemen Vanuit df!
achterkamer i!. de keuken Ie> bereiken fon via de keuken
kan de schuuI mel tO ilet betreden worden. De mJddelste
afgebeelde wonlng, type R met een beukmaat van 5 mete •.

laal lien dat de funclionele mdellng van de begane gland

I

Schuur

Slaapkamer -

I

/
Tuin -

biJna gell)k is. Het en ige verschil .s dat hler de trap naar

Slaapkamer

Toilet

I

de eerste verdieplng te bereiken Is vanull de eetkam r en

Gang

-

Trap

I

Keuken

keuken en hel toilf'1 te bere.lten zirn De bovenverdleping

Achterkamer- Trap

I

Voorkamer

"

-

vanlllt de gang. De plattegrond van de hoekwoning,

ype 0, laat zlen ddt in deze wOnlng vanuit de gang ook dE'

Slaapkamer

I

nlel

van de drle atgebeelde wOl1lngen IS van opzel ge/llk. VanUll
de gang op de eer~te verdieplng kunnen drre ladpkamer.,

Gang

betreden worden

Slaapkamer

Tuin

I

Schuur

Slaapkamer -

I

I

Keuken

Trap -

I
Gang
/ I

Achterkamer

I

Gang

-

Slaapkamer
_

Toilet

Voorkamer

Trap

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij beide projecten is het wonen beneden gesitueerd
en het slapen boven. Bij beide projecten bestaat de
bovenverdieping uit een gang met daar omheen drie
slaapkamers. In de opzet van de benedenverdieping zijn
verschillen te ontwaren. Zo hebben de woningen in de
Bazelbuurt een voor- en achterkamer;afgeleidt van het
burgerlijk wonen. Bij de Kiefhoek is deze kamer verworden
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De Kiefhoek
Aangezi n bi) de Kiefhoek aile won lngen afgelelden llJn
van het type A,is voor de analyse van de wonlng enkel dit
type afgebeeld Deze basiswonrng heett een beukmaa[
van 4,10 meter en is 7.54 met€f dlep. Bi; de Klefhoek is
Trap

het wonen bene den gesitueerd en /let slapen boven. Op
de begane gland korn I men binnen In een klelne gang,

Slaapkamer

waarna doorgelopen kan worden naar de woonkamer
Vanuit de woonkamer kan dl> keukel1 of de hal met toilet

Slaapkamer -

I

Gang

I

en trap betreden worden VanUlt de keuken komt men
in de tuln,. waill dleht blJ het hUiS E'en schuur te vinden

-

Slaapkamer

Schuur
Trap

I

Keuken -

I

Gang

I

Toilet

Woonkamer

I

Gang

is Op de bovenverdieping zijn vanuil de gang de drie
slaapkamf'rs le berelken D

twee slaapkamers aan de

voorkant zlin VOor de klnderen en de slaapkamer voor de
oud rs is dan de achterzijde gelegen. Naast de trap is nog
een xtra slaapplaats ot een wasplaats le maken .

Slaapkamer
_

Keuken

tot een woonkamer. Hierdoor kon een compactere
plartegrond gemaakt worden. Deze woonkamer is het alles
verbindende element in de woning. Vanuit daar kunnen
de andere delen van de woning bereikt worden. Bij de
Bazelbuurt is het de gang, zie type 0, via welke de meeste
ruimten in het huis te bereiken zijn.

Woonkamer

o

Schuur

o

Toilet

o

Gang

1: 200
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1.3.S.3 Socia Ie hierarchie

De Bazelbuurt

o

gren~

van openbaar naar semr-openbaar Itgt bl] de

Bazelbuurt blj de voordeur Van de opt'-nbare straat
betreedt men de semi-open bare gang. NaaSI de gang IS
de vaorkamer semi-openbaar In de voorkamer kondell
gas en onlvangen worden

Oil vanulL de burgerliike

woonstandaard waann de voorkamer vaak ook de plaats
was mar de gasten onlvangen werden en Wi)l tevens de
toonkamer was. De achterkamer kan dan meer gezlen
worden als woonkamer van het gezin en daarom begmt

bij de achterkamer he! pnve gebied Di t gebied loopt door
naar de keuken eo de lUIn en naar de bovenverdiepmg.

PrivE'
Semi openbaa r

Openbadf

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij de Bazelbuurt bestaat het semi-open bare gebied

Prive

Semi-openbaar

--

1 : 100
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uit de gang en de voorkamer. Bij de Kiefhoek zijn dit de
voortuin, de gang en de woonkamer. De voorkamer kan
bij de Bazelbuurt echt als ontvangstkamer voor gasten
gebruikt worden . Dit aangezien er nog een achterkamer

Oe Kiefhoek
Blj de Kiefhoek vorml de voortuin

en c;em.-openbaar

gebied tussen de open bar e straat en het hUis

De

binnenkomst hal en de woonkamer kunnen ook als emlopenbaar aangemerktworden Dilisdeple~ waardegasten
mogen komen De woonkamer is tevens ook de leefrlilmle
van het germ De keuken, de luln en de bovenverdieptng

zlJn meer her pnve gedeell ' van het gezin.

Pnv

01'1 ob"",

is die als woonkamer voor de familie kan dienen. Bij de
Kiefhoek zijn deze voor- en achterkamer een geworden.
De woonkamer is ook de kamer waar eventuele gasten
ontvangen worden. Bij beide projecten is de keuken, de

_

Prive

_

Semi·openbaar

tuin en de bovenverdieping prive.
1 : 100
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1.3.5.4 Interieur en kleur

Oe Bazelbuurt
H I

interieur

van

de wamngen

weld

oak geheel

ontworpen door de Bazel Van dll !Olerieur zlJn geen
foto's Ie viliden , wei zljn er III het arehref van het NAt In
Rotterdam ontw rp ekenrogen te vrnden van hpllnterieUl

Zo ontwlNp De Bazel de kasten In de verschillende kamers
en bepaald

hi] welke bekledlng er ap de wanden moest

kamen . In hel bestek dal De Bazel opslelde voor de
Bazelbuurt 5f

IS

te 'ezen dal het houtwerk van kasten en

trapleunrngen In vUIf'nhout moe.sten worden uitgevoerd
Verder bracht De Bazel
de vlcer een

In

iedere kamer 10\ 1,40m boven

Idmbris' aan. Olt beschot werd rn de

keuken. langs de trappen, bOldes~en, portalen en gangen
berapen met slerke cenmenlspecle en afgeplelslerd mel

leer harde

peele. Olt was een ~tootrand en door hel

loepassen viln harde !:>pecie beschadigde dlt mmdel ~nel
Boven deze 'Iambrrs' tot aan de schilderlljsl we,d de

mUll/"

in een niel nadere genoemde kleur be.scl1l1derd Boven
de schildersllJsr wfold de muur, net als het plafond op de
begane grand afgestuct

Immmi

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
Bij beide projecten ontwierpen de architecten zowel de
buitenkant als het interieur. Waar de Bazel in elke kamer
tot 1,40m een lambris aanbrengt, past Dud dit beschot
niet meer toe. Wei is bij beide projecten de hauten lat
waaraan schilderijen op te hangen zijn terug te vinden.
Aangezien er van de Bazelbuurt geen documentatie te
vinden is over het kleurgebruik in de woning kan op dat
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De Kiefhoek
In hel interieur van dE: woningen was kleur onmisbaar.
$amen mel de hoge plafonds en de veJe daglichttoetr£'ding
droeg kleur bij aan de ruimtellJkheld van de WOlling Aile
kozljnen. deuren. pilnten en kasten werden afgewerkt mE't
gel~

hoogglans velf DE> hoogglan<; lorgt ervoor dal de

ruimtes in de geverfde objectell gespiegeld worden zodat
de wonrng grater lijkt Da<lrnaast wordl de gele kleur door

Ilchl gereOecteerd will een lonmge gloed over de rUlmtes
werpt Op de wanden

VrlO

de woonkamer en slaapkamers

Is ter hoogte van het binnenkozijn. in het v lak van de

muur. E'en gele houten schlldenjlal opgeh'lngen . Eronder
zlJn de wanden behangen erboven

'-

it geschilderd Het

plafond Is ook w;tgeschilderd en daardoor lopen plafoncl
t>n he.l bovenstt> dee I van de wanden in elkaa r over. In

de keuken

IS

boven het aanrecht een gele strook tegelr,

aangebrac:ht. De rest van de wanden

j<;

groen gE'SlUc\'

(kleurstot il1 specie) . Deze greene kleu( geeft de keuken

een hyglemsche en frissE'

Ult traling

De . . 10 r van lwee

' " -I

naasl elkaar liggende ver lrpkken hebben een andel' kleur.
Zo is de vloel van de wo onkilmer grljs Van de keuken. n
de Iwee halletjes bruin Hlerdoor wordt de ruimle hoe

klein delE' ook is, begrE'nSl en daardoo r wordt men Zlch
bew ust van het lope n In verschrllende rurmtes ht'tgeen
hE't hUis grate r doet liiken
punt de woningen niet vergeleken worden . Doordat dit
van het antwerp van Dud goed gedocumenteerd is kan

er gezegd worden dat bij het ontwerp van de Kiefhoek dit
kleurgebruik wezenlijk was voor het interieur. Door het
kleurgebruik wordt de waning ruimer beleefd als dat deze
daadwerkelijk is.
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1.3.5.5 Menselijke maat

Oe Bazelbuurt
De wonlngen in de Bazelbuull zijn voor arbelder waningen
van begin IOe eelAW relarief groot Zo

I:'

de voorkamer van

hel afgebeelde type N 9 012, de achtetkam p / 20 m? en
de k uken 6 m2. De slaapkamers ZI)11 respec11 vellJk 12

m2. 8 m2 en 6 m2 .

V~~r

deze hid met heel groot, maar

loenlertijd war n dat I/oor arbeiderswonll1gen behoorhjke
afmetingen. Wet moet bedachl worden d;t! een gezin
van tlen personen in die tijd geen oitzondering was. Drie
slaapkam

rs was een vefeiste wanlzo konden de ouders en

de Jongens en de melsjes gescherden slapen Deze zeden

werd opg legd vanult de burgerlljke woonstandaard In d
doorsnede is le zlen dat de plafonds op 2,70 rn zitlen Door
deze relanef hage plafonds

IS

de fUlmle aangenaam

0111 In

te verblljven

De Bazelbuurt versus de Kiefhoek
De woningen van het type N in de Bazelbuurt hebben met
voor- en achterkamer een leefoppervlak van 29 m 2 • Bij de
Kiefhoek is dit 17 m 2• De Bazelbuurt woningen hebben dus
70% meer leefoppervlak dan de woningen in de Kiefhoek .
De keuken van de Kiefhoek is de helft kleiner dan die van
de Bazelbuurt. In de beide wijken zijn in de woningen
evenveel slaapkamers te vinden. Een ouder-slaapkamer en
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De Kiefhoek
De Klefhoek Is een voorbeeld van e~n al belderc;woning
waarbtJ maxtmafl l gebrulk wordt gemaakl van mlnlmale
afmetingen. Zo

IS

de woonkam r 17 m2 en de keuken 3

m2 De slaapkamer van d ouder s aan de> dchterzijde- IS 5
m2 de lwee klOderslaapkamers aan de voorkant ilebben
belde een oppervlak van 8 m2. Gezien de afrnedtingen
van de slaapkamers kon er een ge-zrn in wonen mel

Ze5

kinderen Wei kO{1 er op het vlonder btj de trap nag

twee extra slaapplaatsen gecreeerd worden, Tussen de
ouderslaapkamer pn het lrappengat ZIt E'en schUifraam

zodat er wasli)nen van de ene IIJmuur naar de ander
gespannen konden worden Waardoor de 'was' over dp
gehE:'le bteedle

van de

waning gehangen kon worden,

Doordar op de begane grande de plaronds vnJ haag

1ijn, 2,70 m, vo len de kleine ruimtes groter aan. De
overvloed,ge Irchrinval draagt hier naluurlijk ook aan bij ,
Op de tweed> ver'dleping IS de plafondhoogte 2,40 m

twee kinderslaapkamers. Deze hoeveelheid slaapkamers
is opgelegd vanuit de burgerlijke woonstandaard. Bij de
Bazelbuurt hebben de slaapkamers in totaal een oppervalk
van 24 m2 . Bij de Kiefhoek is dit maar iets minder 21 m 2 •
Het verschil in afmetingen van de woningen zit hem dus
niet zozeer in het oppervlak van de slaapplaatsen, maar in
dat van de woonruimtes op de benedenverdieping.

9S

een verschillende kleur op de vloer toe zodat de ruimte hoe klein ook wordt begrensd.

1.3.5.6 Conclusie analyse architectuur: de woning

Daardoor wordt men zich bewust van het lopen door de verschillende ruimte waardoor
Bij beide projecten is de

klassiek opgebouwd uit drie delen. Aileen verschilt de

invulling van de delen per

Zo bestaat deze bij de Bazelbuurt uit

het huis

lijkt. De relatief

middenstrook en dak en bij de Kiefhoek uit een strook met de ramen en deuren

zij in werkelijkheid

van de begane

plafondhoogte.

de

een blinde middenstrook en een derde strook die bestaat uit

van de eerste

Hoe de elementen

verschilt ook. Zo zijn deze

in de gevel

wei geordend, maar los in de

Hierdoor is de individuele

in de rij te ontwaren. Bij de Kiefhoek

en deuren opgenomen in rij

de ramen

stroken. Dit past bij het uitgangspunt van het Nieuwe

bouwen om het bouwblok als

en niet de individuele woning te accentueren.

De functionele opbouw van beneden wonen en boven slapen is gelijk. Het verschil
zit hem in de ordening van de benedenverdieping. Zo hebben de

in de

Bazelbuurt een voor- en achterkamer en is de gang het meest-ruimte-verbindendeelement in het huis. Dit afgeleidt van het gegoede burgerijhuis. Bij de Kiefhoek

de

voor- en achterkamer tot een verworden om een compacte plattegrond te

De

woonkamer die dan ontstaat is het alle-ruimte-verbindende-element in het huis. Wat
betreft de afmetingen is deze woonkamer 70% kleiner dan het

van de

voor- en achterkamer in de Bazelbuurt. Samen met de voortuin en de binnekomsthal
is de woonkamer in de Kiefhoek aan de te duiden als semi-openbaar. Dit is het
waar de gasten 'mogen' komen.

de Bazelbuurt zijn dit de gang en de voorkamer,

Bij beide projecten is de

de achtertuin en de bovenverdieping

De

bovenverdieping telt bij beide projecten 3 slaapkamers. Een voor de ouders, een voor
de meisjes en een voor de

Dit was het minimum aan slaapkamers wat vanuit
In het oppervlakte van het

burgelijke woonstandaard werd

zit

tussen de projecten qua oppervlak een minimaal verschil van 3m2. Het verschil wordt
vooral gemaakt in de afmetingen en het ordenen van ruimte op de benedenverdieping.
Bij beide projecten ontwierpen de architecten het plan van het grote

tot het

interieur. Zo ontwierpen ze de kasten in de huizen en wat op de wanden en vloeren
moest komen. Van de Kiefhoek is

welke kleuren Dud

het interieur. Hij maakte binnen veel
en positieve

om het

te geven. Dit

werd in de vorm van

aangebracht op het verticale houtwerk, Door de hoogglans spiegelt de ruimte in de
oppervlakken waardoor de ruimte
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lijkt.

V~~r

plafond van

op de

en

de vele lichtinval zorgen ook dat de huizen in de Kiefhoek ruimer ervaren worden dan

naast elkaar gelegen ruimte

hij

In de Bazelbuurt wordt ook gebruik gemaakt van deze hoge

1.3.6 Conclusie analyse

in het detail klopte.

De overeenkomst tussen bovenstaande wijken is dat ze voornamelijk zijn opgebouwd

De verschillen tussen de projecten volgen vanuit het beeldplan volgens welke de

uit rijtjes eengezinswoningen . Beide wijken zijn in de periode 1901-1940 gebouwd. De

architect ontwierp en specifieke eisen die aan het project gesteld werden door de

periode waarin de basis voor het rijtjeshuis van nu is gelegd . Wei zit er tien jaar verschil

opd rachtgever.

tussen de start van de bouw van de Bazelbuurt en de start van de bouw van de Kiefhoek.

Zo wilde De Bazel, de Bazelbuurt de uitstraling geven van een knus intiem dorp met

Beide wijken zijn gebouwd volgens een ander beeldplan. De Bazelbuurt volgens dat

veel groen in het straatbeeld. Ais verwijzing naar het 'goede' leven op het platte land;

van de tuinstadgedachte met neotraditionele architectuur en de Kiefhoek volgen het

uitgangspunten van de tuinstadgedachte dus. Ais architectuur koos hij voor de stijl waarin

Nieuwe bouwen. Ondanks het verschillende beeldplan en het verschil in tijd zijn er

hij ook zijn andere ontwerpen ontwierp: rationeel neotraditionalisme. Een stijl die veel

toch een aantal elementen waarin de wijken overeenkomen . Deze overeenkomsten

meer toegepast werd in die tijd en ook bij het ontwerpen van tuinsteden en -dorpen.

vertellen iets over de opvattingen en bouwmethoden die in deze periode algemeen

Dit creeren van een knus intiem dorp is ten eerste goed terug te zien in de stedenbouw.

gangbaar waren. Zo is het op stedenbouwkundig niveau ten eerste gebruikelijk om de

De aaneenschakeling van kleine pleintjes, die op de T-splitsingen van straten of tussen

laagbouw van eengezinsrijwoningen in, al dan niet gesloten, bouwblokken te ordenen.

tegenoverliggende rijen liggen creeert kleinschalige ontmoetingsplekken voor de

Het stratenpatroon van een wijk werd hierarchisch opgebouwd uit hoofd- en bijstraten.

bewoners. Door het iets naar voren komen van de hoeken van twee tegenover elkaar

Vanuit de stedenbouw van de tuinstadgedachte en van het Nieuwe bouwen was het

liggende rijen wordt de grens tussen twee opeenvolgende ontmoetingsgebieden

leven met licht en het orienteren op de lOn belangrijk. Toch is in beide wijken te zien

aangegeven. Het straatprofiel wordt op de grens iets versmald . De ontmoetingsplekken

dat de architecten daar geen rekening mee hielden. Een evenwichtige compositie

worden omlijst met bomen. Ook de lepenlaan, de hoofdstraat van het plan, wordt

voor de stedenbouw vonden ze belangrijker. Op het niveau van de rij zien we dat

afwisselend aan een zijde van de straat begeleid met bomen. Deze bomen leggen

het gebruikelijk is om de woningen gespiegeld in de rij te plaatsen . Daarnaast om de

de link naar de natuur en de verwijzing naar de tuinstad. De achtertuinen zijn van

horizontale geleding primair te laten zijn, waardoor de eenheid van de rij als geheel

een aanzienlijk formaat lOdat er, lOals de tuinstadgedachte voorschrijft, zelf groente

duidelijk wordt . Ten derde komt op dit niveau de constructie overeen De woningen

geproduceerd kan worden. De woningen hebben geen voortuin. Dit voigt niet vanuit de

hebben een klassieke constructie van gemetselde muren en houten vloeren en de

tuinstadgedachte maar vanuit de opdrachtgever. Anton Philips had er geen vertrouwen

woningscheidende wanden zijn dragend. Dit geeft weer welke technieken er voor het

in dat zijn werknemers hun voortuin netjes zouden onderhouden. Dit ontbreken van de

construeren van woningbouw voorhanden waren in die tijd . Ook al was beton en staal

voortuin lOrgt er wei voor dat men vanaf de openbare straat lo in het prive van het huis

in opkomst als constructiemateriaal voor woningbouw in de jaren '20 van de 20e eeuw

binnenkwam. Doordat in deze huizen een voorkamer was aangebracht, die min of meer

en werden deze nieuwe materialen door het Nieuwen bouwen gepropageerd, door

semi-openbaar is aangezien daar gasten ontvangen konden worden, vormt deze samen

de hoge kosten ervan is de Kiefhoek toch geheel traditioneel geconstrueerd . In beide

met de hal de buffer tussen het openbare leven op straat en prive gezinsleven binnen .

projecten is het wonen beneden gesitueerd en het slapen boven. Dit slap en bestaat

Op het niveau van de rij werd de dorpse sfeer en de kleinschaligheid in het ontwerp

uit drie slaapkamers. Opgelegd vanuit de maatschappelijke opvatting, ingegeven door

gebracht door de individuele woning of een deel van de woning in de rij te benadrukken.

de gegoede burgerij, dat ouders, jongens en meisjes gescheiden moesten slapen.

Dit gebeurt doordat het accent op de naar voren komende delen van de hoekwoning

De relatief hoge verdiepingshoogte van 2,70m is waarschijnlijk ook gangbaar in die

of op de schoorstenen wordt gelegd. Door verschillende typen tussenwoningen en

tijdsperiode aangezien dit in beide projecten terug is te zien . De laatste overeenkomst

hoekwoningen te introduceren kunnen verschillende rijen gecreeerd worden . Wat een

tussen de wijken is het feit dat de architecten vanaf de stedenbouw tot het interieur

gevarieerd straatbeeld oplevert, net als in een dorp. Ais de rij te lang dreigt te worden

het plan ontwierpen. De Bazel en Oud lOrgden daarbij dat het plan van het geheel tot

dan introduceert de Bazel een dakjesaccent lOdat de kleinschaligheid van de wijk
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het modernistische architectuuridioom. Om te zorgen dat de benedenverdieping van

Op een plek waar een hoekwoning aansluit op een

behouden
opent de

zich naar dit plein toe. 8% van de voorgevel bestaat bij de Bazelbuurt
dus. Dit had met de maatschappelijke opvatting van die tijd

uit perforaties. Vrij

prive was dus dat dit niet goed zichtbaar moest zijn vanaf

te maken dat het

de

compact is, heeft deze een woonkamer. Dus geen voor- en achterkamer.

Deze woonkamer is de

van de woning vanuit daar kunnen aile delen van het huis

betreden worden. Door het toepassen van kleur in de

sam en met licht en de

plafonds laat Oud de woningen ruimer aanvoelen dan ze daadwerkelijk zijn.

de straat.
Het silhouet van de rij dat een

m"~""n\IU"

vormt, de ambachtelijke materiaalkeuze
naar de

en de kleur die in de rijen worden

te zien die De Bazel

is duidelijk de

vaker toepast in zijn ontwerpen; borstwering,
zijn

is gelijk. Een stedenbouwkundig

rijtjes eengezinswoningen voor de

plattelandsarchitectuur duidelijk.
In de opbouw van de

De kern van deze twee

dak. De ramen en deuren

los in het vlak van de gevel gelegen. Zo wordt de individuele woning

benadrukt. De plattegrond van de

grond heeft een duidelijke verwijzing naar

het gegoede burgerijwoonhuis met de voor- en achterkamer en de gang als meeste-

overeen. Deze overeenkomsten vertellen iets over de
die in deze periode

bestaande uit

socia Ie klasse. Een aantal elementen komen
en bouwmethoden

gangbaar waren. De verschillen tussen wijken komen

vanuit het beeldplan wat de architect voor de wijk voor ogen had. J.J.P. Oud heeft voor
zijn ontwerp van de Kiefhoek waarschijnlijk niet
de Bazel voor de Bazelbuurt

maar had

naar het ontwerp wat K.P.C.
dit wei gedaan dan kan dit plan

worden als een modificatie. De kern is

ruimte-verbindend element in de woning.

maar in de kern en de

randverschijnselen wordt verscheidenheid aangebracht zodat het wezen, het uiterlijk,
Oud had voor de Kiefhoek een wijk met modernistische laagbouwvoor ogen, waarin men
ver weg zoU kunnen kijken tussen de bebouwing door. De
in de wijk zouden

en

moeten zijn, maar met een maximum aan

wooncomfort. Doormiddel van industriele massaproductie en nieuwe bouwmaterialen
zou dit
De

te

moeten zijn.

rechte perspectieven

met een niet-veranderend
drie plaatsen in

Oud door

rechte straten aan te

De ontmoetingsplekken zijn

vinden en bekleed met horizontaal groen; grasvelden. De

straten leiden de bewoners naar de ontmoetingsplekken toe. De voor en achtertuin van
de woningen zijn net als de woningen zelf compact gehouden. Bij de Kiefhoek was het
dat de bewoners zelf hun voedsel konden produceren.

geen

De Architectuur van de rij is er op

de lange

te versterken.

Zo zijn de accenten vooral gericht op het benadrukken van de gehele rij. Zo bestaat de
van een rij uit drie horizontale stroken waarin in de bovenste en onderste strook de
ramen en deuren zijn gevangen. Op accent niveau wordt eerst de bovenste rij zichtbaar
deze iets naar voren licht en daarna de onderste rij. In het silhouet van de
rij is de individuele woning niet zichtbaar. Doordat alles afgeleidt is van woningtype A
zijn de

van de meeste rijen

wat bijdraagt aan de uniformiteit van de wijk.

Het gebruik van de materialen en kleuren in de gevel

Dit is

wat er gebeurt. De

door het beeldplan dat is

bij aan weergeven van

hebben het zelfde uitgangspunt, maar

krijgen ze een

ander uiterlijk.

Alb . 33:
Voorbeeld van
een hedendaagse
rijwoning in het
Westerpark, Breda
ontworpen door
DKV architecten,
Rotterdam .
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de huisvrouw was,

2. Vertaling van de opvattingen en fysieke
weergave van toen naar nu

staat deze ruimte meestal in open verbinding met de

woonruimte en wordt lOwe I door de vrouw als de man gebruikt.
programma van eisen van de
Ten tweede

aan het

is de badkamer.

het eisen op bouwtechnisch gebied die bijdragen aan de toegenomen

comfortstandaard van de woning. Zoals eisen met betrekking tot warmte- en
beantwoord worden: Hoe kunnen de

In dit hoofdstuk zal de tweede

opvattingen en de fysieke weergave ervan van toen nu nag toegepast worden in een
antwerp?
In het eerste hoofdstuk is beschreven wat de maatschappelijke,
architectonische

achter het

en

20e eeuwse rijtjeshuis waren en hoe

deze fysiek werden weergegeven. In dit hoofdstuk zal beschreven worden hoe dat nu is.

geluidisolatie en de verwarming van de woning.
Werden de bewoners van de rijtjeshuizen voor de lage sociale klasse aan het begin
van de 20e eeuw nog
hoe ze in het huis moesten wonen, tegenwoordig is het
hoe men fatsoenlijk woont in een huis. Ook zou men zich t","'",n".,nnrrl
niet meer laten vertellen hoe hij of zi] in een woning moet leven, het huishouden moet
doen en zijn/haar leven moet inrichten. Mensen zijn mondiger en meer individualistisch
n<:".,n,c,.",,,, en willen zelf bepalen hoe ze leven. Dit heeft tot
dat men
wil

2.1 Wettelijke en maatschappeljik ontwikkelingen

in de manier waarop de woning is in te delen. Dit

Wettelijk en maatschappelijk is er in een eeuw tijd het een en ander veranderd.

vewacht om

niet zelf bouwt. Dus om aan deze wens

ook voor een woning die men

te komen wordt er van de ontwerper

flexibiliteit in de indeling van de te ontwerpen woningen aan te

De woningwet is nog steeds van kracht en lOrgt er nog steeds voor dat door
bouwvoorschriften de veiligheid en
deze wet in de afgelopen 110

vaak

en

is. Wei is

Dit individualisme heeft tot gevolg dat mensen meer op zichzelf zijn en met zichzelf

aan de eisen van

bezig zijn. Dit is in het publieke domein te merken door mensen die langs elkaar heen

de tijd. Deze veranderingen lopen parallel met de geschiedenis van Nederland in de

lopen lOnder notitie van elkaar te nemen aangezien ze te druk

zijn met degene

20e en 21e eeuw. Zo is de bevolking in de afgelopen 110 jaar bijna verviervoudigd en

die ze aan de telefoon hebben of luisteren naar de muziek op hun IPod. Of aan buren

is de woningvoorraad verzesvoudigd. Dankzij de

die elkaar nauwelijks of niet kennen,

de

stijging van de mobiliteit,

en de toegenomen welvaart consumeren we meer ruimte. Van 1

miljoen woningen aan het begin van de vorige eeuw naar

miljoen woningen aan

het begin van deze eeuw. Van 30m2 voor zes personen naar 40m2 voor een persoonl.
Daarnaast is de comfortstandaard waaraan de woning moet voldoen toegenomen.

men net zo makkelijk via telefonie of

internet in contact staat met een verre vriend. Maar in noodgevallen
dat de bewoner zich in de woning

kan trekken, maar dat er ook een

voor de deur is waar de buren elkaar kunnen ontmoeten. In dit openbare

Dit is ten eerste terug te zien in het programma van eisen. Was het programma van

kunnen ook de buurtkinderen elkaar ontmoeten en met elkaar

eisen van een rijtjeshuis aan het begin van

zich mee dat er toezicht op het openbare

woonhuis van de

eeuw nog gebaseerd op dat van het

burgerij, in de afgelopen eeuw heeft het zich ontwikkeld tot

de bewoner zich daadwerkelijk

een op zich zelf staand programma. De voor- en achterkamer
woonkamer, net als al bij de Kiefhoek te zien was. De aparte

v~~r

ouders

niet drie of vier zoals begin 20e eeuw gebruikelijk was. Was in de tijd dat de Bazelbuurt
en de Kiefhoek

",",LJUUWU

werden de keuken een afgesloten ruimte die het domein van

belangrijk.

Dit brengt met

moet zijn. Om ervoor te zorgen dat

kan trekken in de

die een buffer vormt tussen het

en kinderen is behouden. Aileen slaapt tegenwoordig op een kinderkamer een kind en

nog altijd

het gezegde 'beter een goede buur dan een verre vriend'. Om die reden is het belangrijk

2.2 Architectonische ontwikkelingen

laatste brengt ook een sociaal element met zich mee. Door het samen onderhouden
van de moestuin leert men de buren kennen . Dit levert dan wei weer een dorpse sfeer

Naast de wettelijke en maatschappelijke opvattingen die leidend zijn voor hoe er in een

in de stad op. Door de gezamenlijk verantwoordelijkheid over de tuin zal deze ook

tijd gebouwd wordt zijn de stedenbouw en architectuurstromingen die het beeldplan

minder snel ten prooi vallen aan vernielingen .

voorschrijven bepalend .

Voorbeelden van deze tuinstadgedachte van nu zijn te zien in Amsterdam . loals

Dit zagen we in het vorige hoofdstuk waar de tuinstadgedachte met neotraditionele
architectuur en het Nieuwe bouwen het uiterlijk van respectievelijk de Bazelbuurt en

in Nieuw-West waar bewoners op eigen initiatiefl of in bakken geleverd door een
woningcorporatie op braakliggende terreinen buurtmoestuinen beginnen s. Ook in

de Kiefhoek bepaalden. De invloed van deze stromingen is nog steeds terug te zien in

Eindhoven zijn soortgelijke initiatieven te vinden . loals een 'eetbaar plantsoen' in

deze tijd. Nog steeds wordt er gebouwd volgens stedenbouw en architectuurprincipes

Tongelre 6 en een schoolmoestuin in Doornakkers 7 •

van de tuinstadgedachte met neotraditionele architectuur en het nieuwe bouwen;al

Wat betreft de stedenbouw kunnen de uitgangspunten en de fysieke weergave ervan,

zijn deze principes dan wei vertaald naar deze tijd .

lOals we in de Bazelbuurt zien, toegepast worden . Hier lOU dan naast of in plaats van
ruimte voor een moestuin in de achtertuin, open bare moestuinen aan toegevoegd
kunnen worden . Daarnaast moet niet alles in een keer gebouwd worden, maar moet
de groei van de stad, net als in de middeleeuwen, afgestemd worden op de hoeveelheid

2.2.1 De tuinstadgedachte nu

voedsel die er in en om de stad geproduceerd kan wordens.
Bij de 'tuinstadgedachte van nu' draait het er niet meer zo zeer om een stad met dorpse

Aangezien er niet gerept wordt over een architectuurstijl, die specifiek bij deze

sfeer of een buurt in de stad met een dorpse sfeer te creeren, maar het bewuster

stroming lOU horen, kan dat overgelaten worden aan de architect. Wei kunnen de

omgaan met voedsel en milieu . Het uitgangspunt om met architectuur te verwijzen

architectuuruitgangspunten die bijdragen aan het dorp-in-de-stad principe toegepast

naar het platteland, lOals de neotraditionele architectuur bij de Bazelbuurt doet, is

worden. loals het spiegelend plaatsen van de woningen in de rij, het naar voren laten

ook niet meer van toepassing. Wei is het van belang een stad te creeren waarin lOwel

komen en accentueren van delen van de rij . Op niveau van de woning is een grote

geproduceerd als geconsumeerd wordt. Dit is in steden vandaag de dag niet meer

comfortabele eetkeuken een vereiste lOdat het voedsel goed bereid kan worden, maar

lo

vanzelfsprekend, er wordt namelijk vooral geconsumeerd. Men weet vaak niet waar

dat het ook gezellig in de keuken door het hele gezin opgegeten kan worden .

het voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd is. Door een korte lijn tussen
produceren en consumeren van voedsel op ons bord, weten we de herkomst ervan .
Ook dringt men door een korte transportlijn de uitstoot van C02 terug. Het produceren
van voedsel moet weer terug in de stad of dichter bij de stad gebracht te worden .

2.2.2 Het Nieuwe bouwen nu

Hierdoor weet men waar het voedsel op ons bord vandaan komt . Dit produceren

De uitgangspunten van het nieuwe bouwen lOals de bouwopgave met meest

dichtbij of in de stad kan gebeuren door boeren, maar ook door de bewoners zelf. Door

geavanceerde technieken verwezenlijken, een maximum bereiken met een minimum

het aanleggen van moestuinen, boomgaarden en buurtabattoirs. In de huidige tijd is

aan materiaal en arbeidsuren, rationele, rechtlijnige verkaveling en praktische,

veel kennis over het produceren van voedsel, lOals het verbouwen van groenten en

compacte, in serie geproduceerde woningontwerpen zijn nog steeds van toepassing in

fruit, en het klaarmaken ervan verloren gegaan. Om deze kennis terug te brengen kan

de huidige woningbouw. Dat de uitgangspunten van het nieuwe bouwen nog worden

dit op plaatselijke scholen aan kinderen onderwezen worden, lOdat ze dit al op jonge

toegepast wit niet zeggen dat ook het architectuuridioom ervan gebruikt wordt. Vaak

leeftijd leren 3 . Daarnaast kunnen in buurthuizen workshops over het verbouwen en

is dit anders. De stedenbouwprincipes van rechte lange straten en geconcentreerd

klaarmaken van voedsel gegeven worden. Deze opgedane kennis kunnen de bewoners

openbaar groen is nu nog op veel Vinexlocaties terug te vinden. Het accentueren van

dan weer zelf toepassen in een eigen moestuin of in een gezamenlijke volkstuin . Dit
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het gehele bouwblok en niet van een enkele waning in de rij is in deze individualistische

relatief hoge verdiepingshoogte van 2,70 meter, komt langzaam weer terug. Was de

tijd verschoven naar het accentueren van de waning in rij . Oak is de individualistische

plafondhoogte voor woningbouw de afgelopen jaren op 2,30 meter gesteld, nu geldt

inslag van deze tijd terug te zien in het geschakeld plaatsen van de waning, waardoor

een verdiepingshoogte van 2,60 meter en aangezien de mens nag steeds langer wordt

men de buren niet hoeft tegen te komen 9 . De openingen in de gevel zijn tegenwoordig

zal deze in de komende tijd mogelijk weer op 2,70 meter gesteld worden .

over het algemeen oak groot, am

voldoende daglicht in de waning naar binnen te

De laatste overeenkomst tussen de geanalyseerde wijken uit het vorige hoofdstuk is

Op het niveau van de waning wordt er nag steeds gestreefd naar een compacte,

Aangezien het tegenwoordig in de woningbouw gebruikelijk is, dat bewoners hun eigen

brengen

lo

JO

het feit dat de architecten vanaf de stedenbouw tot het interieur het plan ontwierpen.

functionele plattegrond, maar aangezien we per persoon tegenwoordig meer ruimte

inrichting kiezen bepaalt de architect niet meer welke kleuren er op de wand kamen,

wensen, is een compacte plattegrond van tegenwoordig grater als die van een waning

tot hoe haag de lambrisering loopt of wat voor een meubels erin het huis moeten

in de Kiefhoek.

komen.

2.2.3 Overige Architectonische opvattingen
Naast het beeldplan dat bij de geanalyseerde wijken va or verschillen lOrgde, zijn er
oak overeenkomsten tussen de wijken. Zoals op stedenbouw niveau, de rijen laagbouw
die in bouwblokken geordende zijn, het hierarchische stratenpatroon en het nietorienteren op de lOn. Tegenwoordig worden rijen in wijken nag steeds in bouwblokken
geordend, maar oak in stroken . Daarnaast wordt nag steeds gebruik gemaakt van een
hierarchische stratenpatroon en gebeurt het orienteren van woningen op de zan oak
nag niet altijd voldoende .
Op het niveau van de architectuur van de rij komt het spiegelend plaatsen van de
woningen, de horizontale geleding die primair is en de constructie overeen. Aangezien,
lOa Is hierboven al beschreven, de maatschappij individueler is geworden, worden
de woningen vaak geschakeld geplaatst en worden de aflOnderlijke woningen in de
rij benadrukt. Hierbij kan de horizontale geleding nag wei primair zijn am oak de
eenheid van de rij te benadrukken. De constructie van dragende woningscheidende
wanden wordt nag steeds toegepast bij rijtjeshuizen . Aileen de constructie methoden
en materialen zijn veranderd . Zo worden de constructies vaak opgebouwd uit
kalkzandsteenmuren en betonnen vloeren danwel geheel in beton uitgevoerd.
Op niveau van architectuur van de waning is tegenwoordig meestal nag steeds
'het wonen' op de begane grand gesitueerd en 'het slapen' daar boven. AI worden
hier oak veel varianten op bedacht; lOa Is het wonen op de eerste verdieping en
het slapen op de begane grand, of het slapen dat in de kelder geplaatst wordt. De
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vormen voor een deel de kern van iedere wijk. Het beeldplan per wijk voegt nog wat

ntwoording Hoofdvra

3.

aan die kern toe. Oit is de reden dat als de
van 'NAAST'

In dit deel zal de hoofdvraag beantwoord worden: Hoe werden de maatschappelijk,

van de wijken in de

zou worden de Kiefhoek als modificatie op de Bazelbuurt gezien

kan worden.

het ontwerp, wat in het volgende deel van dit verslag

wettelijke en architectonische opllottingen acMer het begin 20e eeuwse rijtjeshuis in

zal worden, is er uitgegaan van de

de fysieke ruimte weergegellen en hoe kunnen deze als uitgangspunt dienen 1I00r een

en zal een modificatie gemaakt worden. Oit aangezien er dan kan worden

resultaten uit de twee eerste hoofdstukken,

van een basis, de kern en de randverschijnselen van de

hedendaogs antwerp NAAST de Bazelbuurt in Eindhollen?

deze elementen verscheidenheid kan worden
ervoor

Zoals in het eerste hoofdstuk te lezen is, heeft de
de arbeiders van krotten naar

oP,'or"ri

dat

met meerdere kamers konden verhuizen.

Oaarnaast heeft de woonstandaard van de

het maken van het

te zien is, elementair wijzigen.

niet gegaan worden, maar er wordt bewust

gekozen am een modificatie van, maar met een duidelijke referentie aan de Bazelbuurt

burgerij in het

voor de indeling van het

is terug te

te maken.

slaapkamers

zien in de voor- en achterkamer in de eerste

Uit het tweede hoofdstuk blijkt dat de

voor ouders en kinderen. Naast deze wettelijke en
die invloed hebben gehad op de verschijningsvorm van het rijtjeshuis
architectuur

verscheidenheid kan het wezen, zoals bij de
Zo ver zal

van

van begin 20e eeuw en de

de

weergave daarvan gebruikt kunnen worden voor een hedendaags rijtjeshuis antwerp als

die gangbaar waren in het begin van de 20e eeuw hier oak een

ze vertaald worden naar de tijd van nu. Zo levert dat vanuit de wettelijke uitgangspunten

grote rol in. Enerzijds werden de woningen

volgens de

ep dat er voor het ontwerp gebruik

moet worden van de woonstandaard en

neotraditionele architectuur

de bouwtechnische eisen van nu.

draait het am de kleinschaligheid en gezelligheid van het dorp weer te geven. Oit is,

Vanuit de maatschappelijke opvattingen voigt dat f1exibiliteit in de woning belangrijk is.

in de

De bewoner bepaalt graag zelf hoe hij de woning indeelt. Oaarnaast moet de woning

wijk de Bazelbuurt, op stedenbouwkundigniveau terug te zien in

de aaneenschakeling van ontmoetingen, die omsloten worden door de bebouwing.

een

het niveau van de rij wordt deze

woning een

individuvele woning, het
Bij de

bereikt door het benadrukken van de
van hoek en middenaccenten en variatie in het type

Nieuwe bouwen wijk de Kiefhoek draait het om het creeren van

om de buren te ontmoeten en kinderen onder toeziend oog van de

bewoner te kunnen laten spelen. am dit

in de waning en het prive ervan

duidelijk aan te geven moet er een semi-openbaar
en huis oP,'rp,:;prri worden.

tU5sen het

gebied

gevangen in uniforme rijen, die de

compacte,

lange rechte straatperspectieven versterken. Oeze uitgangspunten zijn op
stedenbouwkundigniveau
njet

zijn voor de bewoner am zich terug te trekken, het openbare gebied voer de

te zien in de

rechte straten, waarbij het profiel

van breedte. Op het niveau van de rij

gehele rij benadrukken en niet de individuele woning.

Zoals eerder is

het een modificatie van-, met een

het niveau van de woning is

afmeting hebben.
Naast de verschillen tussen de wijken zijn er ook overeenkomsten. Oeze overeenkomsten

verwijzing naar de Bazelbuurt zijn.

het beeldplan heel bepalend is voor het wezen van de wijk, zal voor het

dit doordat de accenten de

dit terug te zien in de compactheid van de plattegrond waarin aile functies een minimale

wordt het ontwerp naast de Bazelbuurt gesitueerd en moet

ontwerp de tuinstadgedachte als uitgangspunt
ontwerp

zal daarbij

Omdat het hier een

worden gemaakt van de tuinstadgedachte van nu.
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Deel 2: Het antwerp

107

\

SlriJp

\ \.

•

J~

\

\

-.

Eindhoven

\l I
.-

Siralum

G'··fl(l.··~II'; ulo;

\

_C-"'"

Afb. 34: Met roze is de Bazelbuurt aangegeven met rood de projeetloeatie.

Afb. 36: Met rood is de projeetloeatie aangegeven .

Afb. 35: Met rood is de projeetloeatie aangegeven.

108

Afb. 37: Zieht vanaf het oosten op de projeetloeatie. Links is het huidige buurthuis te zien en reehts de Bazelbuurt.

Deel 2: Het antwerp
Uitgangspunt voor het ontwerp is een hedendaagse rijwoning te maken naast en
ge'inspireerd op een begin twintigste-eeuws rijtjeshuis , Aangezien bij het ontwerp van
het rijtjeshuis lOwel de arehiteetuur als stedenbouw belangrijk zijn, zal het gehele plan
wat De Bazel maakte voor de Bazelbuurt dienen als uitgangspunt voor het ontwerp; van
de stedenbouw tot het detail. De projeetloeatie voor het ontwerp is ten zuiden van de
Bazelbuurt gelegen (afb. 34) . Hieronder zal deze loeatie kort toegelieht worden. Daarna
zal het stedenbouwkundig plan dat voor het gebied gemaakt is, worden uitgelegd en
wordt het arehiteetoniseh ontwerp gepresenteerd.

4. Projectlocatie
De loeatie voor het ontwerp ligt midden in Philipsdorp. Ten oosten van de loeatie is het
eerste dee I van Philipsdorp uit 1910 gelegen. In het Zuiden is de lintbebouwing van het
vroegere dorp Strijp te ontwaren en de nieuwe rijwoningen die daar in de jaren '90 van
de vorige eeuw aan toegevoegd zijn.
Op de loeatie zelf is nu een buurthuis gelegen omringd door grasveld met een speeltuin.
Ten zuiden van het buurthuis zijn rijtjeshuizen uit eind vorige eeuw gelegen, die ook
direct naast de Bazelbuurt te vinden zijn . Aehter het buurthuis zijn senioren woningen
gesitueerd. Verder bevat de projeetloeatie een school en een rij sleeht-gelmiteerde
Bazelbuurt huizen ontworpen door de bedrijfsarehiteet van Phil ips, C. Smit. Het
gebied is het midden van de wijk waar bewoners samen komen in het buurthuis,
maar deze uitstraling heeft dit deel van de wijk niet. Het is een verrommeld gebied.
Een ratjetoe aan bebouwing maakt dat de stedenbouwkundige ruimten in het gebied
ongedefinieerd zijn en het onplezierig is om te verblijven. Het gebied sehreeuwt om
aangepakt en hergestruetureerd te worden. Dit is dan ook wat in het ontwerp zal
gebeuren , Het gebied zal

lo

gereorganiseerd worden dat het duidelijk het hart van de

wijk is waar het voor bewoners wei plezierig is om samen te komen. De bebouwing zal
een voortzetting worden van de omliggende bebouwing en grotendeels bestaan uit
rijtjeshuizen ge·inspireerd op die van de Bazelbuurt.
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Bouwstructuur

Groen

I Tuinstadgedachte

Ontmoetingsstructuur

5. Stedenbouw

5.1 Vorming van het stedenbouwkundig plan
5.1.1 Stratenpatroon
In het ontwerp van de Bazelbuurt vormt de lepenlaan de hoofdas in het hierarchische
stratenpatroon . Het idee van De Bazel was om deze as door te trekken naar het
zuiden, lOdat de wegen die uit komen op naamloze pleintje aan de Essenstraat, ten
noorden van de Bazelbuurt, verbonden werden met het widen van Eindhoven. Om een
duidelijke structuur in de wijk aan te brengen zal deze as, lOals De Bazel beoogt had,
doorgezet worden . Dit heeft wei tot gevolg dat de school, die de doorzetting van deze
as blokkeert, gesloopt wordt. Een andere belangrijke straatas in het gebied is die van de
Schouwbroekseweg. Deze as is in de afbeelding van het stratenpatroon-plan (afb. 38)
met donkerrood aangegeven. In het begin van de 20e eeuw liep deze as door, richting
het eerste deel van Philipsdorp. Nu wordt deze as onderbroken door een aantal huizen .
Voor de herstructurering van de wijk zullen deze huizen gesloopt worden. De as van
de lepenlaan en van de Schouwbroekseweg wilen de hoofdassen vormen in het plan.

5.1.2 Bouwblokstructuur
De bouwstructuur in de Bazelbuurt bestaat uit in bouwblok geordende rijen. Ten oosten,
widen en westen van de Bazelbuurt is de bebouwing ook geordend in bouwblokken . In
het plangebied daarentegen is nu de bebouwing rommelig geplaatst. Dit is te zien op
de bouwblokstructuur-afbeelding van het nu (afb. 38). Om de bouwblokstructuur terug
te brengen zal de rommelig geplaatste bebouwing gesloopt worden en daarvoor wilen
in bouwblok geordende rijen rijtjeshuizen terugkomen .

Afb. 38: Op de linkerpagina is schematisch weergegeve hoe het stedenbouwkunidg plan gevormd wordt .
Afb . 39: De afbeelding hierboven geeft het stedenbouwkundig plan weer.

111

5.1.3 Groen/ Tuinstadgedachte

voorkomen dat het drukke doorgaande autoroutes worden die de rust, die nu in de
wijk heerst, verstoren. am deze reden lopen de routes in het plangebied dood op het

Produceerden de bewoners van de Bazelbuurt vroeger in de achtertuin zelf hun

midden plein. De bomenrij die afwisselend van zijde het straatprofiel van de lepenlaan

groente, tegenwoordig zijn deze grote achtertuinen vooral betegeld, zodat de tuin

begeleidt, wordt in het plangebied doorgezet.

weinig onderhoud vraagt. Er wordt geen voedsel zelf meer in de wijk verbouwd. am
de tuinstadgedachte weer terug te brengen in de Bazelbuurt en in het plangebied,
zullen er gezamenlijke moestuinen en boomgaarden aangelegd worden. Dit zodat de
bewoners dit niet zelf hoeven te doen, maar dit gezamenlijk met hun buren kunnen
onderhouden. Aangezien veel van de kennis over het verbouwen en bereiden van
voedsel verloren is gegaan zal dit op de plaatselijke school aan de kinderen en in het
buurthuis aan de bewoners gedoceerd worden. Met het doortrekken van de lepenlaan
en het terug brengen van de bouwblokstructuur in het gebied worden de huidige school
en het buurthuis gesloopt. Op de plaats waar het buurthuis nu ligt wordt een nieuwe
school gebouwd. Het buurthuis wordt ondergebracht in het nu leegstaande kerkje 'Van
Prijt'. Deze kerk ligt ten zuiden van de rijen van De Bazel aan de lepenlaan.

5.1.40ntmoetingstructuur
De ontmoetingsstructuur die zo kenmerkend is voor de Bazelbuurt wordt voortgezet in
het plangebied; de ketting van ontmoetingen wordt voortgezet. Dit heeft als gevolg dat
de hoeken van de rijtjeshuizen in het gebied net als bij de Bazelbuurt iets naar voren
komen, zodat er tussen twee tegenover elkaar liggende rijen een pleintje gevormd
wordt. Bij de Bazelbuurt komen deze hoeken een meter naar voren, in het plangebied
zal dit vijf meter worden, zodat bewoners van de tussenwoningen hun auto voor het
huis kunnen parkeren of er een voortuin met terras kunnen maken.
In de Bazelbuurt wordt de hoofdontmoeting gevormd op de T-splitsing met knik aan
de lepenlaan . In het plangebied zal deze hoofdontmoeting gevormd worden door het
plein waar de school en buurthuis aan liggen; het hart van de wijk . Aan de achterkant
van de huizen, waar de moestuinen en boomgaarden te vinden zijn, wordt deze
ontmoetingsstructuur doorgezet.
Op afbeelding 39 is te zien hoe het stedenbouwkundig plan er dan uiteindelijk uit komt
te zien. De straatassen die doorgezet zijn, zijn vooral zichtassen geworden. Dit om te
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Typologie

Socia Ie Hierarchie

_

Prive

_

Semi-openbaar

1 : 300

Openbadr

OpenhilM

Afb . 40: Bij de Bazelbuurt is een rij opgebouwd uit gespiegeld geplaatste tussenwoningen
en wordt de rij afgesloten door hoekwoningen . Deze opbouw wordt in het ontwerp
overgenomen.
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Afb . 41 : Boven : is de socia Ie hierarchie van een tussenwoning in de Bazelbuurt te zien .
Onder: de sociale hierarchie van een tussenwoning in het ontwerp. Met rood is het semiopen bare gebied in de woning aangegeven, met donkerrood de privegedeelten .

6. Architectuur

6.1.2 Sociate hierarchie
Voor de indeling van de begane grond van de woning is de plattegrond van de
tussenwoning uit de Bazelbuurt als uitgangspunt genomen. De voorkamer en de

loals uit het onderzoek geconcludeerd wordt, zal het hedendaagse woningontwerp

gang waren vroeger semi-openbaar in de woning. Dit principe wordt teruggebracht

ge'inspireerd zijn op de woningen van de Bazelbuurt die voldoen aan de woonstandaard

in het ontwerp. AI kan de voorkamer nu dienen als woonkamer of praktijkruimte. De

van deze tijd en aan de bouwtechnische eisen van nu. Er zal flexibiliteit in de indeling van

voorkamer van nu is een flexibele ruimte in het ontwerp. Ais men de voorkamer als

de woning aangebracht worden en de woning zal een plek worden voor de bewoners

praktijkruimte willaten fungeren, kan de gang aan de voorkant als wachtkamer dienen

om zich terug te trekken.

en kan de ruimte afgesloten worden van de keuken. De achterdeur kan dan als voordeur

Vanuit de stedenbouw voigt dat voor, op straat, en achter de woning, in de moestuin en

van de woning gaan fungeren, lOdat er een praktijkingang tot de woning is en een

de boomgaard, een openbaar gebied is waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en

aparte prive ingang.

de buurtkinderen met elkaar kunnen spelen. In het ontwerp zal tussen het openbare

De flexibele ruimte is met openslaande deuren verbonden met het terras. Op deze

gebied en het prive van de woning een semi-open bare straok opgenomen worden.

manier is er direct een terras gelegen aan de woonkamer indien men van deze ruimte

Voor het woningontwerp heeft het toepassen van de tuinstadgedachte van nu als

een woonkamer wil maken.

gevolg dat er een grote eetkeuken in het ontwerp geplaatst zal worden.

De keuken, de slaapkamers in de kelder en de gezinswoonkamer op de eerste verdieping,
worden net als in de woningen van de Bazelbuurt als prive gezien.

6.1 Vorming van de woningen
6.1.1 Typologie

6.1.3 Functionele indeling
Bij de Bazelbuurt waren er twee kamers met woonfunctie op de benedenverdieping
gelegen. In het ontwerp is deze woonfunctie niet op de benedenverdieping te vinden

Bij de Bazelbuurt is een rij steeds opgebouwd uit gespiegeld geplaatste tussenwoningen

in het geval dat de flexibele ruimte als kantoor gebruikt wordt. Ais deze ruimte als

en wordt de rij afgesloten door hoekwoningen. Dit principe zal in het ontwerp ook

woonkamer gebruikt wordt is er wei een woonfunctie op de begane grond te vinden

toegepast worden (afb. 40). In de Bazelbuurt komt een deer van de rij aan de voorkant

(afb.42).

naar voren om een semi-openbaar gebied voor de woningen te definieren. Dit gebeurt

De keuken is in het ontwerp net als bij de Bazelbuurt op de begane grand gelegen

ook in het ontwerp. Aileen komen hier de hoeken verder naar voren lOdat het semi-

en staat in verbinding met de tuin. Vroeger stond deze in verbinding met de prive

open bare gebied voor de tussenwoningen groter is en te gebruiken is als voortuin.

moestuin, nu met de buurtmoestuin. De keuken is nu, lOa Is de 'tuinstadgedachte van

In deze voortuin kunnen de bewoners een terras maken of de auto parkeren. Aan de

nu' voorschrijft, een eetkeuken geworden. Naast het bereiden van voedsel kan dit hier

achterzijde lOrgt de uitbouw van de hoekwoningen voor het definieren van het semi-

ook opgegeten worden. Daarnaast is de keuken tegenwoordig ook de spil in het huis,

openbare gebied.

waar men veel tijd doorbrengt. Volwassenen lezen de krant of werken er op hun laptop
en kinderen tekenen of knutselen aan de keukentafeP.
Het slapen is in het ontwerp naar de kelder gebracht en het wonen naar de eerste
verdieping. Eventueel kan ervoor gekozen worden om ook nog te slapen op de eerste
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Functionele indeling

-D
D
0

Doorsnede tussenwoning

Slaapkamer
Keuken
Woonkamer
Schuur
Toilet
Gang

1 : 300

~

~

Afb. 42: Boven is de funcitonele in de ling van een tussenwoning in de Bazelbuurt te zien. Onder die van een tussenwoning in het
ontwerp.
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Afb. 43: Boven is de doorsneden van een tussenwoning in de
Bazelbuurt te zien. Onder die van een tussenwoning in het
ontwerp.

verdieping. Bij deze laatste optie is er ook de mogelijkheid om een badkamer te plaatsen

Hoekwoningen

op deze verdieping.

6.1.4 Ooorsnede tussenwoning
V~~r

de doorsnede van een tussenwoning in het ontwerp, dient de doorsnede van een

tussenwoning in de Bazelbuurt als uitgangspunt (afb. 43). De hoogte van de daknok van
een woning in het ontwerp ligt even hoog als die van de woningen in de Bazelbuurt.
De keuken is een meter boven het maaiveld geplaatst. Dit om de belangrijkheid van
deze functie als spil van de woning aan te geven . Daarnaast zorgt dit ervoor dat er
vanuit de keuken goed zicht is op de gezamenlijke moestuin en er over de flexibele

,I.,. ,"' 1", I ! " ' ,

ruimte heen op de straat gekeken kan worden. Dit lOrgt ervoor dat de sociale controle
in de buurt hoog is en ouders hun spelende kinderen goed in de gaten kunnen houden.
Op de eerste verdieping is de woonkamer gelegen. Zo kan de bewoner zich goed
terugtrekken, maar vanuit de ramen aan de voor- en achterzijde toch zicht houden
op de omgeving. De woonkamer staat door middel van een vide in verbinding met de
keuken.
Doordat het wonen op de eerste verdieping is geplaatst en de hoogte van de Bazelbuurt
woningen gehandhaafd zijn, is het slapen naar de rust en koelte van de kelder gebracht.
---- - -- -- --

Hier zijn twee slaapkamers te vinden. Mocht de bewoner het willen dan kan er, lOals in
het voorafgaande bij de functionele indeling is toegelicht, het slapen ook op de eerste
verdieping plaatsvinden.

6.1.5 De Hoekwoning
De hoekwoning in het ontwerp is een afgeleide van de tussenwoning. De flexibele
ruimte is in deze woning in het aan de straatzijde naar voren komende deel geplaatst.
Het wonen is in het middenstuk van de woning geplaatst en het slapen in de kelder en
op de eerste verdieping.

Alb . 44: Hiernaast zijn de drie typen hoekwoningen te zien die in
het ontwerp voorkomen .
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In het ontwerp zijn drie type hoekwoningen te vinden. Het verschil in deze
zit hem in de afmeting van de begane grond (afb.

Het grootste type heeft een

waarin een deel van de keuken zich bevindt en een eigen
De

woningen hebben een gemeenschappelijke schuur voor fietsen, die in het

gebied achter de

gelegen is.

De andere twee type hoekwoningen missen de aanbouw, waardoor de keuken kleiner
en de achteringang met de gang ontbreken.
in het
te vinden, die

is er een onderdoorgang tussen twee hoekwoningen

verschaft tot het achtergebied.

deze plaatsen loopt de

bovenverdieping van de hoekwoningen door boven deze toegang.

Afb. 45: Hiernaast zijn de plattegronden en doorsneden van een
rij van zes woningen te zien.

Symmetrle en geleding

Geleding

Afb. 46: Zowel in de Bazelbuurt als in het ontwerp zijn de woning gespiegeld ten opzichte van elkaar in de rij
geplaatst zijn .

Afb. 47: Zowel in de Bazelbuurt als in het ontwerp is de horizontale geleding primair en de verticale
geleding secundair.
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ontwerp zal dit onderbreken van de rij gebeuren, door de ramen op de eerste verdieping

6.2 Vorming van de gevel

verschillende lengtes te laten hebben. Zo is het basisraam drie meter lang, net als de
ramen op de eerste verdieping van de Bazelbuurt. Daarnaast zijn er dan ramen van vier
en vijf meter in de rij te vinden (afb . 49).

6.2.1Symmetrie
In het ontwerp worden de woningen op dezelfde manier in de rij geplaatst lOals dit bij
de Bazelbuurt gebeurt; gespiegeld. Daarnaast is de rij in zijn geheel over een middenas
te spiegelen (afb. 46).

6.2.5 Opbouw gevel
De opbouw van de gevel van het ontwerp bestaat uit drie del en, net als bij de Bazelbuurt.
Ook de ordening van de elementen wordt letterlijk overgenomen. Aileen het raam op
de begane grond bij de Bazelbuurt wordt veranderd in openslaande deuren (afb. 49).

6.2.2 Geleding
De manier van geleden die toegepast is in de Bazelbuurt, waarbij de horizontale geleding
primair is en de verticale geleding secundair, wordt in het ontwerp overgenomen
(afb. 47) . De ramen en deuren zijn los in de gevel geplaatst, maar wei

lo

6.2.6 Achter- en zijgevels

dat ze in

stroken gelegen zijn. Deze strook van ramen houdt, lOwe I bij de Bazelbuurt als in het

Aangezien de achter- en zijgevels van de Bazelbuurt niet apart geanalyseerd zijn, volgen

ontwerp, op de eerste verdieping op bij het raam in het naar voren komende deel van

deze gevels in het plan vanuit het ontwerp van de voorgevel en de plattegrond. Wei

de hoekwoning.

zijn de zijgevels net als bij de Bazelbuurt met openingen lOdat er geen dichte gevels

De verticale geleding wordt in beide projecten gevormd door het recht boven elkaar

ontstaan (afb. 50).

liggen van de elementen aan minimaal een zijde.

6.2.7 Gevelbekleding
6.2.3 Accent

De gevels in het ontwerp zijn bekleed met donkerrood bruine baksteen met een lengte

De manier van accentueren wordt in het ontwerp letterlijk overgenomen van de

van 300 mm ( Wienerberger Koraalrood gereduceerde fantasy, donker gevoegd). Door

Bazelbuurt. Ten eerste, als de gevel van het ontwerp bekeken wordt, vallen de

de lengte van de stenen iets langer te maken dan gebruikelijk is, wordt de lengte-

uitstekende hoeken op, daarna het verloop van de dakrand en dan de schoorstenen

richting van de gevel en daarmee de horizontale geleding die primair is versterkt. Om

(afb. 48).

de gevels iets tastbaars te geven steekt om de lOveel stenen een baksteen uit.
Om net als bij de Bazelbuurt ervoor te lOrgen dat de dakrand het verloop van het
straatprofiel aangeeft, steekt deze een halve baksteen, ofwei 50 mm, uit en bestaat de

6.2.4 Accent in de rij

rand uit rechtopstaande bakstenen.

Om de rij te onderbreken maakt de Bazel accenten in de rij. Dit doet hij door de dakrand

De kozijnen van ramen en deuren in de gevel zijn van meranti .

Het dak bestaat uit donkerrood bruine pannen (Wienserberger Actua bourgogne).

boven een raam op de eerste verdieping in driehoekvorm omhoog te klappen. In het

121

Accent

Accent in de rij
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Alb. 48: De accenten van de woningen in de Bazelbuurt zijn overgenomen in
het ontwerp.
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Alb . 49: Bij de Bazelbuurt bestaat het accent in de rij uit het
omhoog komen van de dakrand . In het ontwerp gebeurt dit door
de verschillende afmetingen van het raam op de eerste verdieping .

E

Alb. 49: De driedelige opbouw van de gevel en de
ordening van de elementen in de gevel zoals bij de
Bazelbuurt gebeurt wordt overgenomen in het ontwerp.

V~~r

het afstudeerproject zijn vijf rijen woningen geheel uitgewerkt. De tekeningen van

deze woningen zijn in de bijlage te vinden.
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Afb. 50: gevelaanzichten van een rij van zes. (schaal 1:200)

Afb. 51: Voorgevels aan de Klimoplaan. Aan deze straat liggen de gevels van de Bazelbuurt en het ontwerp daadwerkelijk 'naast' elkaar.

Afb . 52: Voorgevel van een hoekwoing en tussenwoning. De uitstekende baksten en zijn op deze schaal te zien (schaal 1:50).

!1

Afb . 53 : Impressie van de Klimaplaan. Vaar het antwerp, daarachter de Bazelbuurt.
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Deel3 : Reflectie
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Afb. 52: Voorgevel opties (schaal 1:5) De gevels van de Bazelbuurtwoningen aan de
Klimoplaan zijn steeds naast het gevel ontwerp gezet, ook als de ontwerpgevels daar niet
zouden staan, om de referentie naar de Bazelbuurtgevels niet uit het oog te verlizen.
Gevel 1: De bovenste gevel voigt in hoofdvorm de lijnen van de gevel in de Bazelbuurt.
Het begin van het dak en de beeindiging van het dak liggen gelijk aan die van de gevels in
de Bazelbuurt. Daarnaast is de compositie van ramen en deuren van de middenwoningen
van de Bazelbuurt overgenomen in het ontwerp. De naar voren komende delen van de
hoekwoningen zijn voorzien van een glazen voorkant. De gevel opent zich hier. Dit is niet
wat gebeurt bij de Bazelbuurt. De openingen in de gevels van de hoekwoning zijn wei groter
dan in de tussenwoningen, maar maken nog wei onderdeel uit van het stramien van de
tussengevels. De materialisatie van de eerste gevel is van hout, dit in tegenstelling tot de
baksteenarchitectuur van de Bazelbuurt. Aangezien met de gevels aansluiting gezocht wordt
bij de Bazelbuurt is in de komende gevelopties de gevel van baksteen.
Gevel 2: In deze gevel worden de voorkanten van de naar voren komende hoeken en het
middenaccent anders gematerialiseerd als de rest van de gevel. Dit is nog steeds tegenstrijdig
met wat bij de Bazelbuurt gebeurt. De openingen in de hoekwoning zijn kleiner geworden.
Verder is de raamstructuur van de Bazelbuurt meer letterlijk overgenomen. De ramen op de
begane grond in de tussengevel van de Bazelbuurt worden in het ontwerp doorgetrokken tot
de grond, aangezien dit openslaande deuren naar het voortuinterras zijn.
Gevel 3: Hier bestaan aile delen van de gevel uit baksteen. Het middenaccent wordt, net
als bij de Bazelbuurt gecreeerd door omhoog komende dakjes. De dakrand bestaat uit
rechtopstaande bakstenen, die iets naar voren geplaatst zijn om zo te verwijzen naar de
naar voren komende dakgoot in de Bazelbuurt. De driedeling van ramen op de hoek is
weergegeven door het asymmetrisch plaatsen van een rechthoekig raam op de begane
grond en een liggend raam op de eerste verdieping. Deze ramen doen beide mee in ramen
en deuren ritme van de rest van de gevel.
Gevel 4: Het midden accent wordt hier gecreeerd door te spelen met de afmetingen van
de ramen in de tussenwoningen. De driedelige verticale opdeling van raampartij in de
Bazelbuurt wordt in het ontwerp op de ene hoek geabstraheerd door twee grote ramen
niet recht boven elkaar te plaatsen en in de andere hoekgevel door drie kleine raampjes met
baksteen ertussen. De in driedelen uittrappende onderrand van het dak van de Bazelbuurt is
hier geheel in baksteen overgenomen.
Gevel 5: Bij de vijfde gevel wordt een deel van het schuine dak losgelaten. De naar voren
komende hoekdelen en het middenaccent bestaat uit een rechthoekig volume. De driedeling
van de ramen op de hoeken is in dit ontwerp wei duidelijk te zien. Bij de tussenwoning loopt
de strook van bovenramen door. Dit geeft wei rust in het gevelbeeld, maar geeft niet het
raamverdeling principe van de Bazelbuurt weer.
Gevel 6: In de zesde gevel is toch weer teruggekomen op de hoofdvorm van het volume wat
bij de eerste vier gevels te zien is. Dit omdat de referentie naar de Bazelbuurt dan duidelijker
is. In de voorgevels van de hoekwoningen zijn de ramen boven elkaar geplaatst. Dit heeft
als gevolg dat de referentie naar de driedeling van de ramen in de Bazelbuurt verloren gaat.
Daarnaast doet het raam op de eerste verdieping niet meer mee in het ritme van de ramen
op de eerste verdieping van de tussenwoningen. De borstwering bestaat hier uit verticaal
geplaatst metselwerk. Daarboven is het metselwerk net als in de Bazelbuurt horizontaal
geplaatst.
Gevel7: Het uittrappen van de onderrand van het dak en de verticale gemetselde borstwering
gaf de vorige gevel een onrustige uitstraling. Om die reden zijn in de zevende gevel deze
toevoegingen weggehaald.
Gevel 8: Dit is de gevel waar uiteindelijk voor gekozen is. In de voorgevels van de
hoekwoningen is de driedeling van ramen van de Bazelbuurt aangegeven door een liggende
raam op de eerste verdieping en een rechtopstaand raam op de benedenverdieping. Deze
ramen doen mee in het ritme van de rest van de gevel. De voordeur is teruggebracht tot een
met groot raam en een klein raam er boven. De geabstraheerde versie van een voordeur uit
de Bazelbuurt. De middenaccenten worden gevormd door speling met de afmetingen van de
ramen in de tussenwoningen.

bij het ontwerp voor de woning, een

9. Reflectie

volgde vanuit de

strook aan

die

opvattingen van deze tijd.

In de functionele indeling treden de grootste verschillen op. Is het wonen bij de

9.1

onderzoek

Bazelbuurt op de

grond gesitueerd en het

het ontwerp is het

hoofdzakelijk in de kelder gesitueerd en kan het wonen over

de

In het onderzoek worden twee casestudies geanalyseerd om te zien hoe de wettelijke,
en architectonische opvattingen fysiek weergegeven worden in

grond en de eerste

op de eerste

in

worden verdeeld.

De voorgevel van het ontwerp heeft wat betreft symmetrie,
gevelopbouw dezelfde opbouw als de

accent en

in de Bazelbuurt. De verscheidenheid

het rijtjeshuis van begin 20e eeuw. Doordat dit casestudies van twee verschillende

in de gevels wordt

stromingen zijn, krijgt men wei een breed spectrum te pakken maar niet alles. Om het

gevel van het ontwerp zoveel overeenkomsten met die van de Bazelbuurt, toch is het

te krijgen en ook duidelijker de Naast evolutie van het rijtjeshuis in

beeld

20e eeuw weer te geven, zouden er voorbeelden
Dit kunnen casestudies zijn die de

moeten worden.

met neotraditionele architectuur

of het Nieuwe bouwen aanhangen, maar ook casestudies waarin van beide stromingen
invloeden te ontwaren zijn lOals
de

in Rotterdam en

zijn aileen de

in een vervoigonderzoek hier aan
V~~r

het maken van het

in Amsterdam. In

De

en zijgevels zouden

kunnen worden.
ontwerp worden de opvattingen en de fysieke

van toen vertaald naar nu. Dit

in het tweede hoofdstuk beschrijvend

en aan de hand van literatuur. Door het
van casestudies geinspireerd op
,,,<;,.,,,,,'Cl'" wijken lOU de verandering van het
van toen naar nu nog

Ook al vertoont de

wezen anders. Maar dit wezen heeft nog wei een duidelijke referentie naar de gevels
in de Bazelbuurt. Het maken van een modificatie met duideJijke referentie naar de
Bazelbuurt is dus
het ontwerp ondervond ik de meeste moeilijkhedenbij het maken van de gevels.
Dit ook omdat de uitgangspunten voor nu niet

hoe een gevel

van toen naar nu getransformeerd moet

zeals dat wei het

is bij de

functionele indeling van de woning. De

over gevels zijn in de loop van de

110 jaar niet echt veranderd. Daarom zou er voor het ontwerp van de

een kopie van die van de Bazelbuurt
hedendaags

letterlijk

kunnen worden en zou dit toch nog als

kunnen worden. Dit is natuurlijk niet wat je wilt als ontwerper.

De hoofdcompositie van de gevel van het ontwerp kan overgenomen worden vanuit de
gevels in de

lOa Is de

bekeken worden is dat de basis die aan het begin van de 20e eeuw gelegd is nog zo

en accenten in de

De keuze hiervoor kan dan ook onderbouwd worden.

duidelijk is terug te zien.

Op het punt van het modificeren van de

weergegeven kunnen worden. Wat wei

als er rijtjeshuizen van nu

door middel van het accent in de

de interpretatie die de ontwerper daar

van de

en de

naar een

mogelijke

al deze gevels een

Ikzelf was blij met de meer klassiek moderne gevels, mijn

begeleiders met de traditionele

voor het ontwerp was het maken van een modificatie met zichtbare

ontwerp is het

Voor het ontwerp heb ik tientallen

gevels gemaakt. Een aantal daarvan zijn hiernaast te zien. Op zich

Het Ontwerp

van elementen

dit een smaakkwestie is, heb ik als

eindgevel voor dit afstuderen gekozen voor een klassiek moderne

referentie naar de Bazelbuurt. Dit is zeker gelukt. Het 'naast' ontwerp is net als de
Bazelbuurt
Het

Door mijn ziek

een stedenbouwkundig plan bestaande uit
van de rij, die bestaat uit tussenwoningen en wordt beeindigd met

hoekwoningen, is in het ontwerp overgenomen. Ook de soicale hierarchie van de
is in het ontwerp

aan die van de

in de Bazelbuurt. Aileen is

de afgelopen tijd, heb ik het project niet kunnen afronden lOals ik

had gewild. Toch kan ik met een positief

terug kijken op het afgelopen jaar. Het

is een enerverend jaar geweest, waarin ik heel veel heb

het gebied van

wetenschappeJijk onderzoek doen, het doen van analyses, het schrijven van teksten,

het lezen van beroepsliteratuur en het ontwerpen zijn mijn vaardigheden toegenomen.
Ik heb dan ook het gevoel dat ik nog veel kan leren, maar dat ik klaar ben voor de
praktijk en mijn toekomstige carriere.
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Deel 4: Bronvermelding
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leiden.

Begrippen

Vorm

De kern en randverschijnselen zijn abstracte begrippen die het karakter van een
De begrippen 'kern' en 'randverschijnselen' spelen een belangrijke rol bij de te
definieren

Alvorens de

wilen deze twee

te

duiden. Toch wordt dit concreet in zijn vorm. De elementen die geanalyseerd worden
zijn de concrete vormen. Vanuit deze analyse wordt onderzocht wat de
kwaliteit van de vorm en dus

begrippen

kern is. Deze kwaliteit is wat het karakter van een

gebouw bepaalt.
Als de

waarin een analogie valt bepaald wordt, dan gebeurt dat in termen

van evolutie. De analyse leidt tot kwalificering van de ontwikkeling van het
Hieruit voigt dat

wordt hoe de fundamentele kern van A

Er worden een zestal
is in

binnen de
erosie,

onderscheiden. Deze
modificatie, mutatie en dissonantie.

gebouw B. Ook de niet-fundamentele kenmerken van een gebouw blijken de aard van
de

in belangrijke mate te typeren. Deze secunda ire kenmerken noemen we

randverschijnselen, ook al is er natuurlijk een

",,:,,'u .... vv behelst en wat

gebied tussen wat de kern van een

Degeneratie
De kern verdwijnt, maar de randverschijnselen blijven bestaan. De kern zal niet zoals bij
dissonantie vervangen worden of transformeren lOals bij mutatie. Door het ontbreken

randverschijnselen

van een betekenisvolle aard krijgt de verschijning een onbepaald karakter.
Kern
De 'kern' of het wezen van het

wordt hier eerder relationeel

als de

Erosie
De kern blijft

aard of de kwaliteit van het gebouw dan stilistisch als het

maar de randverschijnselen

in meer of mindere

zou rusten, lijkt niet

mate. De architectuur zou hierdoor sterker leesbaar kunnen worden. In tegenstelling

tot een waardevol onderzoek te leiden, maar eerder tot een existentieel moeras waarin

tot degeneratie blijft een kern bestaan en wordt de betekenis van het gebouw niet

men aileen maar lOU kunnen verdwalen.

verzwakt.

van een gebouw. De essentie of een basisidee waarop het

staat het bepalende karakter,

de betekenis of de waarde van het gebouw waarover men wei veel kan zeggen. Wat
voor uitwerking heeft het gebouw op zijn omgeving? Hoe doet het gebouw zich voor

Diversificatie

en wat is zijn relevantie? Als de kern wordt behandeld, gaat het over het karakter van

De kern en zijn randverschijnselen blijven bestaan, maar door het aanbrengen van

het gebouw.

verscheidenheid binnen elementen ontstaat een nieuw gebouw. De reeks vormt een

Randverschijnselen

interpretatie

eenheid binnen zijn verscheidenheid. Bij modificatie is deze eenheid verbroken en de
terwijl bij diversificatie een verbreding van de soort

Ais 'randverschijnselen' worden behandeld, gaat het over verschijnselen die minder

ontstaat waaronder ook imitatie vall. Door dezelfde interpretatie concipieert zich een

aan de kern gekoppeld zijn. Sommige randverschijnselen kunnen weggelaten worden

gebouw met een gelijksoortig karakter en vorm.

zonder dat het gebouw aan betekenis inboet bij weglaten waarschijnlijk zelfs tot een sterker

deze

op zichzelf leidt
Andere

Modificatie

vormen weliswaar geen onderdeel van de fundamentele kern, maar hebben wei een

De kern en zijn randverschijnselen blijven bestaan, maar er

versterkende status. Weglaten zou tot een gebouw met een minder sterk karakter

een of meerdere elementen die het principe van de kern en de

onaangetast laat, maar de interpretatie en uitvoering van het wezen wijzigen. Net lOa Is
diversificatie blijft de kern van het karakter gelijk, maar bij modificatie betreft het wei
een gewijzigde interpretatie van deze kern wat leidt tot minder gelijksoortige vormen.
Het gaat echter niet lOver dat deze kern transformeert lOals bij mutatie.

Mutatie
Mutatie is de herinterpretatie van de kern; de kern wordt opnieuw samengesteld
waarbij het oorspronkelijke karakter in meer of minder grote mate transformeert. De
herinterpretatie van de kern bevat niet aileen aspecten van de oorspronkelijke kern,
maar tevens van een toegevoegde nieuwe kern waarin het dus verschilt van modificatie.
Deze vereniging lOrgt voor een differentiatie van de oorspronkelijke kern. Daardoor
leidt deze betekenisontwikkeling in afwijkende richting tot mutatie. Het karakter van
de oude kern blijft herkenbaar in de getransformeerde kern, zodat er geen sprake van
dissonantie is.

Dissonantie
Zowel de kern als de randverschijnselen van de naasten vertonen geen overeenkomsten.
Het ana loge gebouw is een opvallende contrast ten opzichte van het gebouw ernaast.
Het is geen mutatie doordat het geen herinterpretatie is van het andere, wei doet ook
hier een nieuwe, andere kwaliteit zijn intrede. Het verschilt van degeneratie omdat
naast de kern ook de randverschijnselen niet behouden blijven. Het heeft bovendien
een geheel op zichzelf staand karakter. Het naast elkaar bestaan van deze onverenigbare
gegevens lOrgt voor een dissonantie.
Als er naar bovenstaande begrippen gekeken wordt, is er grofweg een tweedeling te
zien in hoe deze definities van naast zich ten opzichte van elkaar verhouden. Er kan
een afname of toename van kenmerken geconstateerd worden. Degeneratie en erosie
zijn de begrippen die vallen onder afname van de kenmerken. Onder toename vallen
diversificatie, modificatie, mutatie en als overtreffende trap dissonantie, waarbij iets
geheel nieuws ontstaat.
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