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Inleiding 

 

Hoogbouw. 

Hoogbouw, dat in de wederopbouwperiode 1945-1970 een enorme stempel op Nederland heeft 

gedrukt, wordt tegenwoordig door meer mensen negatief dan positief beoordeeld. Bij een recentelijk 

onderzoek naar de waardering van mensen over hun leefomgeving kwam de hoogbouwflat met het 

cijfer 4,5 er niet goed vanaf.
1
 Mijn onderzoek is een bijdrage aan de (her)waardering van  hoogbouw. 

Om dit te bereiken moet deze architectuur worden begrepen, door het te plaatsen in zijn context: de 

maatschappelijke ontwikkelingen in een bepaalde periode. Deze ontwikkelingen zijn de ‘schuivende 

panelen’: wisselende perspectieven in een steeds veranderende tijdsgeest. Ik wil aantonen dat 

architectuur een uiting is van de tijdsgeest, architectuur als kind van zijn tijd.  

 

Hiernaast is het van belang om in te zien dat hoogbouw een relatief begrip is.  

Verschillende definities zijn gangbaar in de typologie van de hoogte van woongebouwen en de manier 

van stapeling van woningen. Maar over het algemeen wordt de volgende indeling aangehouden: 

- laagbouw zijn eengezinshuizen, geheel of half vrijstaande huizen, bungalows of variaties 

daarvan; 

- middelhoogbouw zijn meergezinshuizen van twee tot vijf lagen; 

- hoogbouw zijn meergezinshuizen in zes lagen of meer. 

Echter heeft deze kwantitatieve en materiële definitie een beperkte betekenis. Ook andere typologische 

karakteristieken zijn van belang, zoals de locatie, de ontsluitingsvorm, bouwblokkarakteristieken en 

woningschakelingen binnen het bouwblok. Noud de Vreeze zegt het mooi in 1993: Een hoog gebouw 

als de Saint Patrick Cathedral in New York is in de context van het Rockefeller Centre een gebouwtje 

van de schaal van Madurodam, terwijl het bescheiden woongebouw van Rietveld in Nagele met zijn 

zes verdiepingen in de context van de polder als hoogbouw wordt beschouwd zou mogen worden.
2
 

 

In dit onderzoek zal ik naar voren laten komen dat hoogbouw binnen de volkshuisvesting vooral een 

uiting is van de sociaal, economische en culturele ontwikkelingen in het Amsterdam van na de 

Tweede-Wereldoorlog. Dit geldt voor heel Nederland, maar ik focus mij op Amsterdam. De 

tijdsspanne is 1945-1970, de wederopbouwperiode. De jaren waarin hoogbouw in Amsterdam voet 

aan de grond heeft gekregen en een enorm grote rol is gaan spelen binnen de volkshuisvesting. Omdat 

deze periode niet op zichzelf staat zal ik tevens de landelijke ontwikkelingen op stedebouwkundig en 

                                                           
1
 FARO architecten en ABC architectuurcentrum hebben 17-3-2011 de resultaten gepresenteerd naar de 

waardering van mensen over hun leefomgeving. Het gemiddelde cijfer is een 5,5, de hoogbouwflat krijgt een 4,5.  
2
 Noud de Vreeze, Woningbouw, inspiratie en ambities. Kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw in 

Nederland, Almere 1993, p. 324-325  
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architectonische gebied in het interbellum - met de nadruk op de jaren twintig - beschrijven, 

ontwikkelingen die van grote invloed zijn geweest op latere deccenia. Ook worden kort de eerste jaren 

na 1970, de nasleep van de hoogbouw, beschreven. De onderzoeksvraag luid als volgt: welke rol 

speelden bouwen en wonen in hoogbouw in de periode 1945-1970 in de uitbreidingswijken van 

Amsterdam, en in hoeverre is dit een uiting van sociaal, economische en culturele ontwikkelingen 

gedurende deze periode? 

 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden laat ik verschillende partijen aan het woord die 

betrokken zijn bij bouwen en wonen in hoogbouw in Amsterdam tijdens de jaren twintig en de 

wederopbouwperiode. Namelijk: architecten, stedebouwkundigen, ambtenaren van de gemeente 

Amsterdam en bewoners. Hiernaast hanteer ik de volgende perioden: de jaren twintig, vijftig en zestig. 

In de vier hoofdstukken zullen niet alle partijen gedurende de drie perioden evenveel aan het woord 

zijn. Dit was afhankelijk van de beschikbaarheid van bepaalde bronnen. Maar belangrijker is dat de 

aandacht die ze krijgen in mijn verhaal de aandacht is die ze op dat moment in Amsterdam kregen. 

Hiernaast moet worden gezegd dat het algehele verhaal wat hierdoor naar voren komt niet als volledig 

kan worden beschouwd, maar wel een zo goed mogelijk beeld geeft. 

 

In het eerste - inleidende - hoofdstuk zullen de partijen aan de hand van citaten (cursief weergegeven) 

voor zichzelf spreken, de daaropvolgende drie hoofdstukken zullen op chronologische volgorde de 

ontwikkelingen aangaande hoogbouw gedurende de beschreven perioden worden beschreven.  

Het tweede hoofdstuk behandelt globaal de landelijke ontwikkelingen gedurende de jaren twintig, 

waarin de vooruitstrevende stedebouwkundigen en architecten zoeken naar fundamentele 

veranderingen in de stedebouw en architectuur om zo vorm te geven aan een nieuwe maatschappij. 

Het thema hoogbouw wordt geïntroduceerd, wat over het algemeen enkel nog onder de avant-

gardistische architecten en stedebouwkundige aandacht krijgt. Meer specifiek wordt de 

ontstaansgeschiedenis beschreven van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, dat leidend zal 

zijn voor de rest van het verhaal. In het derde hoofdstuk, de jaren vijftig, wordt ingaan op de realisatie 

van het Algemeen Uitbreidingsplan in de uitbreidingswijken van Amsterdam. De discussie over 

bouwen en wonen in hoogbouw neemt toe en de eerste woningbouwprojecten worden gerealiseerd. 

Het vierde en laatste hoofdstuk behandelt de jaren zestig waarin de gemeente Amsterdam hoe langer 

hoe meer uitdijt en hoogbouw in deze nieuwe woongebieden een steeds grotere rol gaat spelen. 

Afsluitend  
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1. Citaten: een impressie 

 

1.1 Jaren ’20  

 

Architect J. Duiker in zijn boek Hoogbouw, geschreven van 1927-1929 en uitgegeven in 1930 

Ten overvloede is nog het gesloten stadsbeeld, juist in deze achterwijken uitgevoerd, de erfenis van 

Camillo Sitte, met zijn conclusieen uit een oogpunt van middeleeuwsche en renaissance 

stedebouwkundige schoonheid, die bijna zonder uitzondering een bijpassende, stille, melancholische 

stemming verwekt en dikwijls wat peuterig is, maar stééds zonder uitzondering een ongezonde 

verkeersbelemmering vormt, in tegenstelling met den modernen geest, die een open stadsbeeld vraagt, 

dat ongezocht vol licht en leven kan zijn, geheel passend bij onze moderne hygiënische begrippen. (..) 

Stelt U voor, de vrijstaande gebouwen in parken geplaatst, waar de bewoner dus toegang heeft, waar 

de straat een karakter van parkweg aan ontleent, waardoor iedere bewoner voor zich en zijn gezin zijn 

deel kan hebben van dat park aan zijn voet, waar zuivere lichtcirculatie heerscht, waar sportvelden 

kunnen liggen, waar kortom zonder opoffering en tijdverlies het levensgeluk kan worden verhoogd, het 

leven van de huisvrouw wordt verlicht door de practische woongemakken, hygiëne, gezondheid, licht 

en lucht worden verkregen en waar bovendien tal van bedrijfsorganisaties worden vergemakkelijkt.
3
 

 

                                                           
3
 Jan Duiker, Hoogbouw, Amsterdam 1930, p. 21 
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 1.  

Een illustratie uit Duiker‟s boek „Hoogbouw‟ 

 

L.S.P. Scheffer, Theo K. Van Lohuizen en Cornelis van Eesteren (Gemeentelijk afdeling 

Stadsontwikkeling) in het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Nota van Toelichting 

(bijlagen), Amsterdam 1934 

Het ligt voor de hand, dat de verdere uitbreiding niet geheel in eengezinshuizen kan worden 

uitgevoerd. Dit zou leiden tot zeer wijdloopige stadsvormen, tenzij men tot een wijze van verkaveling 

overgaat, die veel nauwer is dan te Amsterdam voor laagbouw gebruikelijk is. Het is echter wel 

mogelijk, door het toepassen van een zg. „gemengde‟ bebouwing, de voordeelen van laagbouw voor 

een groot der woningen te behouden en de nadeelen van de te groote uitgestrektheid en de te hooge 

terreinkosten te ontgaan. (..) 

Het denkbeeld, dat natuurlijk eerst bij het opmaken van de plannen in onderdeelen voor de betrokken 

gebieden nader in details kan worden uitgewerkt, berust op de gedachte, dat een rationele verkaveling 

van deze toekomstige woonwijken dient te worden gezocht in de toepassing van zoveel hoogbouw, dat 

de, wat terreinkosten betreft duurdere, laagbouw daardoor mogelijk wordt gemaakt.
4
  

 

1.2 Jaren ’50  

 

Architect Willem van Tijen, ‘Bouwhoogte van onze volkswoningen’  in tijdschrift Bouw, 1950 

Daartegenover is voor gehele of grotendeels volwassenen  de kleine schaal, het dicht op elkander 

leven in de tuinen en straten van een gezinsbouw dikwijls alles behalve een voordeel. Over de heg of 

                                                           
4
Scheffer, L.S.P., Van Lohuizen, Theo K. en Eesteren,Cornelis van (Gemeentelijk afdeling Stadsontwikkeling) 

in het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Nota van Toelichting (bijlagen), Amsterdam 1934, pp. 83-84 
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van de straat kijkt altijd een buurvrouw of een buurman naar binnen. Men noteert elkanders uitgaan 

en thuiskomen, kent elkanders bezoeken en inkopen. Voor talrijke met moeite om innerlijk rust en 

vrijheid strijdende jongeren en ouderen is dit vaak een benauwenis, waarin veel waardevolle groei 

wordt verstikt. Een meer stedelijke woonvorm van groter schaal, hoge huizen met minder persoonlijk 

contact tussen de buren, breder straten met onpersoonlijker karakter is als element in elk groter 

wooncomplex onmisbaar. Onze conclusie kan zijn, dat uit een oogpunt van geestelijke 

volksgezondheid buiten de agrarische dorpen een redelijk boven- en beneden- en etagewoningen niet 

alleen verantwoord, maar wenselijk is. 
5
  

 

Architect Willem van Tijen ‘Hoogbouw - het verlossende woord?’ in tijdschrift  Bouwkundig 

Weekblad, 1958 

Hoogbouw? Ja, graag. Noodzakelijk. 

Maar niet voor de goedkoopte. 

Niet om de bebouwingsdichtheid op te voeren (Rome). 

Niet voor het kleine kind. 

Niet alleen, of in kleine groepen. 

Grote tussenruimte en met ruim „eigen terrein‟.  

Liefst als randeffect bij parken, verkeerswegen of stadsranden.
6
 

 

Hoofd stedebouwkundige binnen de afdeling Stadsontwikkeling bij de gemeente Amsterdam 

Cornelis van Eesteren, ‘De conceptie van onze hedendaagse nederzettingen en 

cultuurlandschappen, hun verschijningsvormen en uitdrukking. Rede uitgesproken bij de 

aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de stedebouwkunde aan de 

technische hogeschool te delft’, 1948 

De ruimtelijke wanorde, waarin wij leven, is een onafwendbare consequentie van een wereld, die, 

zoals steeds, en nu door een versneld tempo in heviger mate voelbaar, aan het veranderen is. Ik ben er 

nochtands van overtuigd, dat orde zal kunnen terugkeren. Zij zal dan voortspruiten uit de natuur der 

dingen en de diepere zin daarvan, die beide daartoe zullen worden herkend, erkend en beleefd, opdat 

zij uitdrukking vinden in alle uitingen van de menselijke werkzaamheid en dus ook in de stedebouw.(..) 

De stedebouwkundige visies en doeleinden worden – en dat is nu zintuigelijk -  geconcretiseerd in 

woningen, openbare gebouwen, wegen, kanalen, spoorwegen, fabrieken, parken, boeren-bedrijven, 

bossen, sportterreinen enzovoorts, - dus in objecten. (..)  

De stedebouwkundige streeft door middel van plannen, in voortdurende wisselwerking het heden in de 

toekomst en de toekomst in het heden projecterende, in het grote avontuur der menselijke samenleving 

                                                           
5
 Willem van Tijen, ‘Bouwhoogte van onze volkswoningen’, Bouw 5 (1950), p. 745 

6
 Willem van Tijen ‘Hoogbouw - het verlossende woord?’ Bouwkundig Weekblad, 1958, p. 497 
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naar ruimtelijke orde. De wetenschap der stedebouw leert ons functies en getelde doelen kennen en de 

kunst der stedebouw verschaft ons het vermogende reeds genoemde objecten samen met elementen, 

zoals water, groen, hoogteverschillen e.d., onder wederkerige beïnvloeding ruimtelijk te groeperen en 

vorm te geven. De wijze waarop dit geschiedt, bepaalt de verschijningsvorm en de expressie -de stijl- 

van de nederzettingen en cultuurlandschappen. 

 

Afdeling Stadsontwikkeling ‘Amsterdam’s grootste tuinstad. Osdorp in aanbouw’ in tijdschrift 

Werk in uitvoering, 1959  

Maar ook aan de hoogte, de derde dimensie, die zo belangrijk is in het stadsbeeld, wordt de nodige 

aandacht geschonken. In een bebouwingsschema wordt nu aan de hand van woningbouwprogramma 

bepaald welke bouwterreinen hoog, d.w.z. in etagebouw, en welke bouwterreinen in laagbouw 

(eengezinshuizen) zullen moeten worden bebouwd, waarbij ernaar gestreefd wordt elk van deze wijken 

een eigen karakter te geven. Op bepaalde plaatsten, waar het in de situatie wenselijk en met het oog 

op bezonning en lichttoetreding mogelijk is, worden terreinen voor zeer hoge gebouwen gereserveerd, 

die in het stadsbeeld bepaalde dominante zullen vormen.
7
  

 

Een verslag n.a.v. een gehouden enquête onder de bewoners van een aantal hoge woongebouwen,  

in tijdschrift Bouw, 1953 

Een van de eerste dingen die in het kader van dit onderzoek werden uitgevoerd, was een enquête 

onder de bewoners van en aantal Nederlands hoge woongebouwen, ten einde een indruk te krijgen van 

eventuele bezwaren die aan het wonen in dergelijke gebouwen zijn verbonden. Een klacht, die hierbij 

vrij veel werd vernomen, is dat men te lang op de liften moet wachten. Voorts werd nogal eens 

geklaagd over geluidshinde door dichtslaan der liftdeuren. Grote practische moeilijkheden werden in 

vele gevallen ondervonden bij het reinigen der ramen.
8
 

                                                           
7
 Anoniem, ‘Amsterdam’s grootste tuinstad. Osdorp in aanbouw’, Werk in uitvoering 10 (1959) nr. 3 (november) 

8
 ‘Enquête onder de bewoners ban hoogbouw’ , Bouw (1953) p. 473 
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 2.  3. 

 

(Oud)bewoner Louis Firet verteld over zijn woning aan de Burgemeester Cramergracht, 1994 

In ons gebouw woonde ook en conciërge die eenmaal per week alle vuilnisbakken bij de bewoners 

ophaalde. Dat was een zwaar karwei om met negentig vuilnisbakken over de galerij te sjouwen. En het 

gaf een hoop herrie in het gebouw! Als ze geleegd waren werden ze op een rij voor het gebouw gezet 

en schoongespoten. Een uniek systeem waren de kastjes die ieder appartement aan de galerijkant had. 

In het ene kastje stond de vuilnisbak en het andere kastje was voor leveranciers. De melkboer kwam 

tweemaal per week langs, opende de kastjes met ene speciale sleutel, nam de bestelling op die door de 

bewoner van het appartement in een boekje was geschreven en bezorgde vervolgens de gewenste 

levensmiddelen. Eens in de twee weken werd er afgerekend.
9
 

 

1.3 Jaren ’60  

 

E. F. Groosman ‘Bouwen voor een veranderende samenleving’ in tijdschrift Stedebouw en 

Volkshuisvesting, 1966  

Wie tien jaren geleden durfde te beweren, dat in zó korte tijdsspanne de koeltechniek, de computer, de 

straaltelefonie, het straalverkeersvliegtuig, de auto, de vijfdaagse werkweek, het 48-weekse werkjaar, 

de televisie en, last but not least, de moderne distributietechnieken, het wereldbeeld, het levenspatroon 

(het Westerse wel te verstaan), volledig zouden veranderen, werd nauwelijks voor vol aangezien. 

En welke sprongen hebben bouwtechniek en volkshuisvesting gemaakt? (..) 

                                                           
9
Paul Arnoldussen en Carolien Schönfeld,  Nieuw-West. (Bibliotheek van Amsterdamse herinneringen), 

Amsterdam 2007, p. 86 
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Het beeld van de Nederlandse volkshuisvesting vooral in de omgeving van de grote steden werd 

hoofdzakelijk bepaald door drie- en vierhoog etagebouw, al of niet op onderhuis, zonder liften, zonder 

cv, dikwijls ook zonder centrale tv, zonder vuilafvoer, enz. (..) 

Er zijn op bouwtechnisch gebied zeer veel nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd.(..) 

We zullen bij de stijgende welvaart echt niet allemaal in onze auto, op onze wegen kunnen rijden (of 

stilstaan!) en tevens in een droombungalow kunnen wonen. We zullen m.i., kost wat kost, zelfs op 

slappe grond veel en veel hoger moeten gaan bouwen, niet alleen onze fabrieken, universiteiten en 

kantoren, maar ook onze woningen.   

Wij moeten daarbij vooropstellen dat het optimaal wonen in hoge gebouwen nooit op bevredigende 

wijze zal worden bereikt, als daarbij het totale behoefteprogramma van de „gemetropoliseerde‟ mens 

uit het oog wordt verloren. Waarbij wij dan tevens uiterst bedachtzaam moeten zij voor het feit, dat de 

leefgewoonten in de nabije toekomst weleens fundamenteel zullen kunnen veranderen.
10

  

 

Burgemeester G. Van Hall in over de Bijlmermeer, 1964 

Nergens in de wereld is er ooit een mooiere en modernere stad gebouwd van vergelijkbare 

afmetingen. De kans is hier: een project voor de meest plezierige wijk die men zich kan voorstellen.
11

 

 

Fred J. Sluis (Voorlichting Gemeente Amsterdam), Bouwen en wonen in de Bijlmermeer [een 

informatiefolder], Amsterdam 1968 

De flatgebouwen liggen immers in het groen ; vanuit de woonstraat kan men op tal van plaatsen 

afdalen in het park, dat de huizen omringt. Er is vermoedelijk geen stadswijk in Europa te vinden, 

waar 110.000 mensen de beschikking hebben over 450 ha recreatiegrond, temidden waarvan zij 

kunnen wonen. Die ruimte is te vinden in de Bijlmermeer en zij wordt door de mannen van de afd. 

Beplantingen met enthousiasme tot een lustoord gemaakt. 
12

 

                                                           
10

 E. F. Groosman ‘Bouwen voor een veranderende samenleving’ in tijdschrift Stedebouw & Volkshuisvesting, 

1966, pp. 323-325 
11

 Citaat uit 1964 vrij vertaald uit het Engels uit: Cor Wagenaar, Happy. Cities and Public in Post-War Europe, 

Rotterdam 2004, p. 154 
12

 Fred J. van der Sluis (Voorlichting Gemeente Amsterdam), Bouwen en wonen in de Bijlmermeer, Amsterdam 

1968, ongepagineerd 
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 4. 

Artist impression uit de informatiefolder over de Bijlmermeer, 1968 

 

 (Oud)bewoner Bart Oudejans over het wonen aan de Osdorperban in de jaren zestig 

Nu ik voor de deur sta, neemt het straatjochie uit de jaren „60 weer bezit van me. Ik heb dat met geen 

enkel ander huis, alleen met de Osdorperban. Het is niet eens dat ik me kan herinneren hoe ik me toen 

heb gevoeld, nee, ik voelde het gevoel weer van 12, 13, 14 jaar zijn, in de jaren zestig … en vooral de 

opwinding, het optimisme, de mogelijkheden, de kansen, de bomen tot de hemel, de verbeelding aan de 

macht. Het leven bood zo ongelooflijk veel in zo'n vreselijk snel tempo.
13

 

 

Lex Goudsmit,  ‘Stop: Plein ’40-‘45’ in Herinneringen in Nieuw-West, 1994 

Tweeëndertig jaar geleden [1962 ] kwamen we te wonen in de Cornelis van Volenhovenstraat. Op de 

derde etage van Slotania, vermoedelijk het eerste flatgebouw van West, tegen een schandalige huur 

van 200 gulden in de maand voor een vierkamerwoning met keuken en badkamer en berging in de 

kelder. (..) 

Na drie jaar waren we een gezin met zoon en dochter. ‟t Was een heerlijke tijd. Het uitzicht was 

geweldig. Het plein ‟40-‟45 was nog niet omringd met winkels, het NVV-gebouw bestond nog niet, je 

keek uit op een fijne markt. In de verte het park, na het park keek je tegen de dijk, die de stad 

omringde.
14

  

  

‘De medisch-hygiënische aspecten van de hoogbouw’ in tijdschrift Bouw, 1969 

Iedereen weet dat het voor het jonge kind, de peuter en kleuter van drie tot zes jaar van uitermate 

groot belang is voor een harmonische ontwikkeling tot een aangepast lid van onze maatschappij, dat 

hij naast een liefdevolle en evenwichtige opvoeding door zijn niet al te neurotische ouders genoeg 

ruimte en mogelijkheden krijgt om, in voortdurend contact met de moeder, te kunnen spelen, kliederen 

en klauteren en met andere kinderen te stoeien en vechten om te komen tot een goede 

                                                           
13

 De website www.geheugenvanwest.nl 
14

 Ineke Teijmant, Bart Sorgdrager, Nieuw-West : een buurt van goede bedoelingen : herinneringen aan de 

Westelĳke Tuinsteden van Amsterdam, Amsterdam 1994, p. 24 
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frustratietolerantie en agressieregulatie. Iedereen weet ook dat het voor de peuter in de hoogbouw 

meestal niet van komt om beneden op de begane grond, zonder de onmiddelijke nabijheid van de 

moeder, in zijn steriele speelplaats van beton en staal te spelen of zich op de gehorige woongalerij of 

het winderige woonbalkon te uiten: hij komt vaak niet verder dan in het huis onder de voortdurende 

corrigerende opmerkingen van moeder (stil, pas op de buren) wat rond te huppelen.
15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jaren ‘20 

 

2.1  Een nieuwe maatschappij  

Na beëindiging van de Eerste-Wereldoorlog ligt Europa fysiek en mentaal in puin en de wil van de 

mensen om de gruweldaden van deze oorlog achter zich laten en een nieuwe maatschappij op te 

bouwen is groot. Ook in Amsterdam; de weg naar een nieuwe maatschappij wordt gevonden in de 

                                                           
15

 Anoniem,‘De medisch-hygiënische aspecten van de hoogbouw’ Bouw (1969), pp. 1882-1886 
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aanpak van de woonsituatie van zoveel van haar inwoners. De woonsituatie in de stad is op dat 

moment namelijk nog niet ideaal te noemen: veel gezinnen wonen in kleine en vochtige woningen die 

in de laat negentiende eeuw door particuliere bouwondernemers uit de grond zijn gestampt. Het 

‘vierhoog-achter’ rug- aan -rug woningtype voert de boventoon. Of de kelderwoning waar het daglicht 

bijna niet kan binnentreden en waar te weinig bedsteden staan voor het aantal woonachtigen. De stad 

barst uit zijn voegen en de gemeente realiseert zich dat ze invloed moet gaan uitoefenen. 

 5.  6. 

Marnixstraat, het rug- aan -rug woningtype „vierhoog-achter‟         Het type alkoofwoning 

 

In 1917 wordt begonnen aan de realisatie van het eerste uitbreidingsplan dat overeenkomstig is aan de 

Woningwet van 1901. De Woningwet is erop gericht nieuw te bouwen woningen te laten voldoen aan 

een minimum van bouwkundige eisen, maar ook vrijheid van speculatieve bouwers aan banden te 

leggen en sociale woningbouw financieel mogelijk te maken. In het uitbreidingsplan,‘Plan-zuid’ van 

architect- stedebouwkundige H.P. Berlage, zijn alleen de grote lijnen opgenomen: het verloop van de 

straten en een paar opvallende gebouwen, zoals de in 1930 opgeleverde‘Wolkenkrabber’ van architect 

J.F. Staal. In 1921annexeert Amsterdam talloze kleine randgemeenten waardoor het grondgebied vier 

maal zo groot wordt als een eeuw daarvoor. Ir. Arie Keppler, directeur van de Stedelijke Woningdienst 

en vriend en zwager van wethouder Volkshuisvesting Floor Wibaut  is de drijvende kracht achter 

nieuwe ‘tuindorpen’ in voornamelijk Amsterdam-Noord. Deze tuindorpen, waar Keppler een enorm 

voorstander van is, bestaan voornamelijk uit eengezinswoningen met bijbehorende tuintjes. 

De woningen in ‘Plan-zuid’ zijn gebouwd in de heersende stijl van de ‘Amsterdamse school’ waarbij 

veel aandacht is besteed aan de façade. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door het gebruik van 

gemetselde decoraties en inspringende gevels. Deze trend onder architecten wordt ook gestimuleerd 

door de gemeente die van de bouwende partijen eisen dat de gevels er vanaf de weg ‘architectonisch 

verzorgd’ uitzien. Hoe de woningplattegrond eruit ziet is toch nog steeds minder belangrijk. Ook in de 

tuindorpen is geveldecoratie een gegeven. Maar er zijn architecten die aan realisering van ‘een nieuwe 

maatschappij’ willen bijdragen, door te breken met de heersende architectuuropvatting van de 
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‘Amsterdamse school’ architectuur; ze vinden het façadearchitectuur waarbij de plattegrond er veel te 

weinig toe doet. Het wordt zelfs neerbuigend ‘Schortjes architectuur’ genoemd door ‘De Nieuwe 

Bouwers’.  

 

2.2 Het Nieuwe Bouwen  

De Nieuwe Bouwers zijn architecten die zich verenigen in de Amsterdamse architectenvereniging ‘De 

8’ en de Rotterdamse ‘Opbouw’. Ze willen fundamentele vernieuwing in de architectuur: het ‘Nieuwe 

Bouwen’.  Volgens socialistisch denkbeeld heeft volgens de architecten iedereen recht op een 

geriefelijke en hygiënische woning. Het gaat ze niet om uiterlijk vertoon maar om de kern, een 

functionele plattegrond die vervolgens het exterieur bepaald. Er wordt studie gedaan naar verbetering 

van de woningplattegrond waarbij de begrippen licht, lucht en ruimte essentieel zijn.  Niet snel na de 

oprichting van ‘de 8’ in 1927, door een groep architecten waaronder B. Merkelbach,  sluiten zich 

collega’s als  J. Duiker, J. G. Wiebinga en C. van Eesteren aan. Ze vinden gelijkgestemden in elkaar, 

bij hun Rotterdamse collega’s en internationaal. Cornelis van Eesteren vanaf begin jaren twintig 

werkzaam bij de gemeente Amsterdam en zal een grote rol in de stadsontwikkeling gaan spelen. In 

1930 wordt hij als voorzitter benoemd van het Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 

(CIAM). Dit zijn congressen georganiseerd door Europese architecten en stedenbouwkundigen die 

allen de ideeën van het ‘Nieuwe Bouwen’ aanhangen en tevens een voortrekkersrol hebben. Van 

Eesteren is tevens initiatiefnemer van het CIAM congres ‘De functionele stad’ in 1933 waarbij een 

strikte scheiding van functies zoals wonen, verkeer, werk, recreatie en natuur wordt geïntroduceerd.  

In de vroege jaren twintig komt Van Eesteren als jonge man uit het dorpse Alblasserdam in aanraking 

met de Europese avant-garde waarvoor het grootstedelijke leven in de moderne metropolen Berlijn en 

Parijs een belangrijke rol spelen. Eind jaren twintig heeft hij inmiddels internationale faam gemaakt. 

In het midden van de jaren dertig werkt hij samen met de befaamde Franse architect Le Corbusier aan 

het utopische plan‘Ville radieuse’ (stralende stad) waarbij het historische centrum van Parijs zou 

moeten worden afgebroken en vervangen door repeterende hoogbouw verspreid in een parklandschap.  

 

2.3 Voorstellen voor een nieuwe vorm van volkshuisvesting 

Duiker en Wiebinga zijn het die het probleem van de hoogbouw onder de aandacht brengen bij ‘De 8’. 

Zij vormen ook in 1928 de drijvende kracht achter het ‘adres’ (een verzoekschrift) over hoogbouw aan 

de Amsterdamse gemeenteraad; dit is erop gericht invloed te kunnen uitoefenen op eventuele 

bouwverordeningen.  Duiker schrijft vanaf 1927 het, in 1930 gepubliceerde, boek ‘Hoogbouw’ waar 

ook Wiebinga zijn medewerking aan verleent. Duiker ziet in hoogbouw een mogelijkheid om dicht bij 

de stad een soort gestapelde villabouw voor arbeiders tot stand te brengen, mits men zorgt voor 

voldoende parken en vijvers. In zowel het boek als het adres wordt door Duiker gepleit voor 

hoogbouw in twaalf verdiepingen als vervanging van de gangbare 4 verdiepingen. Hij wijst erop dat 
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hoogbouw gepaard gaat met modern comfort (cv, heet water, wasserijen, loften en dergelijke) en dat 

dit binnen het bereik van iedereen zou kunnen liggen. Door dit adres wordt in 1929 door Amsterdam 

de ‘Commissie voor den hoge bouw’ ingesteld, die moet onderzoeken of hoogbouw inderdaad een 

oplossing is voor vraagstuk van arbeidershuisvesting. De commissie komt tot een negatief advies. Zij 

acht de voorstelling van Duiker veel te rooskleurig, hij is namelijk te optimistisch over de kosten van 

waterleiding, brandblusmiddelen, bliksemafleiders, huistelefoon, erfpacht en aanleg van plantsoenen 

en liften. Hoogbouw wordt te duur geacht, de plannen gaan in de lade.
16

  

Na een flinke lobby, door met name Merkelbach en W. van Tijen, worden de groepen ‘De 8’ en 

‘Opbouw’ in 1930 door het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedenbouw verzocht na te 

denken over de kwestie volkshuisvesting op nationaal niveau. Dit resulteert in hun preadvies de ‘De 

organische woonwijk in open bebouwing’, waarin ze afstand doen van de, tot dan toe gebruikelijke 

gesloten verkaveling, en het strokenbouw model introduceren: bouwblokken in stroken opgesteld met 

veel ruimte en groen ertussen. Deze ruimte betekent simpelweg meer daglicht. Hiernaast kan de 

positionering van de blokken uitmaken voor de zonlichttoetreding, zonlicht wordt al heilzaam geacht. 

Het preadvies wordt positief ontvangen, maar zal niet meteen een definitieve breuk met het gesloten 

bouwblok betekenen. Opvallend is dat in het preadvies hoogbouw geen rol speelt, wat waarschijnlijk 

te maken had met negatieve beoordeling van hoogbouwvoorstellen van Duiker door de ‘Commissie 

voor den hoge bouw’.
17

 

7. 

Verkaveling-type‟s  

 

In 1935 wordt er door de gemeente Amsterdam de ‘Prijsvraag voor Goedkope Arbeiderswoningen’ 

uitgeschreven die ten doel heeft te onderzoeken of het mogelijk is om arbeiderswoningen te ontwerpen 

die zowel goed als goedkoop zijn. Hiermee geeft de gemeente aan tevens vernieuwingen door te 

willen voeren. De Nieuwe Bouwers komen tot enkele inzendingen waar een combinatie van hoog en 

                                                           
16

 Kras, Reyer, Rebel, Ben, Hellinga, Helma, e.a., Het Nieuwe Bouwen. Amsterdam 1920-1960, Delft 1983, pp. 

24-25 
17

 Kras e.a. 1983 (zie noot 16), p. 26 
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laagbouw binnen een strokenverkaveling wordt toegepast. De commissie ‘tot onderzoek van het 

vraagstuk van de hoge bouw’ kijkt of er tussen de prijsvraaginzendingen aanvaardbare 

arbeidswoningen in hoogbouw zitten. Voor de commissie zou voor hoogbouw uitsluitend de 

rijenbouw in aanmerking komen. Torenbouw, eventueel cirkelbouw en kruisbouw worden met het oog 

op de bezonning en lichtinval afgewezen. Binnen de rijenbouw is er de optie tussen galerij- en 

corridorbouw. Bij de corridorbouw bevinden zich woningen aan weerszijden van een inpandige 

galerij. Deze inpandige ‘straat’ moet, anders dan één die zich buiten bevind, kunstmatig worden 

verlicht en geventileerd wat kostbaar is. Deze optie valt bij de commissie af. Maar ook de galerijbouw 

heeft zijn nadelen, zo menen ze dat de bewoningssfeer onrustig kan worden door de woonvertrekken 

aan de galerij te hebben. Geen van de inzendingen komen voor een prijs in aanmerking en al helemaal 

het plan, bestaande uit 22 vrijstaande torens van zestien woonlagen, was niet aanvaardbaar voor de 

gemeente. 
18

  

De door de inzenders verwachte financieele voordeelen van hoogen bouw blijken in werkelijkheid aan 

de hand van berekeningen der ingediende plannen niet te bestaan, door dat de voordelen in bepaalde 

onderdeelen als: erfpacht, betere outilleering van de woning, worden te niet gedaan door den 

duurderen bouwen de meerdere exploitatiekosten van de centrale voorzieningen, waarbij speciaal aan 

de liften moet worden gedacht. (..) Dientengevolge acht de jury, aan de hand van de ingediende 

plannen, hoogen bouw voor de huisvesting van normale arbeidersgezinnen, niet aangewezen.
19

  

Hoogbouw is als oplossing voor de goedkope arbeuderswoning is geen optie; te duur. Duidelijk is dat 

de gemeente nog niet uit is over de nieuwe vorm die de woningbouw moet aannemen, wel wordt het 

idee van strokenbouw aanvaard door de gemeente.  

                                                           
18

 Egbert Ottens, Ik moet naar een kleinere woning omzien, want mijn gezin wordt te groot. 125 jaar sociale 

woningbouw in Amsterdam, Amsterdam 1985, p. 120 
19

 Anoniem, ‘Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkoope arbeiderswoningen, uitgeschreven door 

de gemeente Amsterdam’,  Bouwkundig Weekblad november 1935 
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8. 

J. H. van den Broek, prijsvraagontwerp Goedkope Arbeiderswoningen, motto „Optimum‟, 1934 

 

2.4 Het Algemeen Uitbreidingsplan  

Als laat jaren twintig, wanneer de tuindorpen in Amsterdam-Noord en ‘Betondorp’ in de 

Watergraafsmeer, zo goed als af zijn wordt er door de gemeente Amsterdam nagedacht over verdere 

uitbreidingen. Om deze zo goed mogelijk in goede banen te leiden wordt in 1928 door de Dienst 

Publieke Werken de afdeling Stadsontwikkeling opgericht. Keppler die in de jaren twintig veel 

internationale bijeenkomsten af is gegaan op zoek naar nieuwe inzichten op het gebied van 

architectuur en stedenbouw, weet zijn stadsbestuur ervan te overtuigen Van Eesteren in de arm te 

nemen.
20

 Een jaar later treed hij aan als hoofd van de ontwerpafdeling en met L.S.P. Scheffer als 

algemene directeur en Theo K. Van Lohuizen als hoofd van het onderzoeksbureau vormen ze de 

afdeling Stadsontwikkeling. In 1934 presenteren ze hun Algemeen Uitbreidingsplan (AUP), met de 

bijbehorende Nota van Toelichting, dat een jaar later door de raad wordt goedgekeurd en na enkele 

wijzigingen in 1939 rechtskracht krijgt.  

Het plan moest de hoofdlijnen voor de toekomst vastleggen, de deelplannen konden dan stapsgewijs 

later worden gemaakt. Om inzichten te krijgen in de toekomstige ontwikkelingen deed het 

onderzoeksbureau uitgebreid onderzoek naar de verwachte bevolkingsgroei, de 

bevolkingssamenstelling, de verkeerssituatie, uitbreiding van industrie en nijverheid, en de behoefte 

op het gebied van recreatie. Het plan moest voorzien in de stadsuitbreidingen tot aan het jaar 2000, als 
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Amsterdam zijn uiteindelijke vorm zou bereiken. Anders dan bij het ‘Plan-Zuid’ van Berlage, staat bij 

het Algemeen Uitbreidingsplan de analyse voorop. 

 9. 

Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, 1934. De rode gebieden  zijn bedoeld als woongebieden. 

 

In het plan gaan Van Eesteren en zijn collega’s uit van vier stedelijke hoofdfuncties: wonen, werken, 

verkeer en recreatie. Deze hadden onderling met elkaar te maken maar vooral wonen en werken moest 

strikt van elkaar gescheiden worden om het woongenot te verhogen. Dit zelfde idee zal in 1933 door 

Van Eesteren, als initiatiefnemer, bij het CIAM congres ‘De functionele stad’ worden gepresenteerd.  

De woonwijken worden in de volgende gebieden gesitueerd: een klein gebied in het westen en zuiden 

binnen de geplande ringspoorbaan (Bos & Lommer, Westlandgracht en Overtoomse Veld), een gebied 

ten zuiden van deze baan (Buitenveldert), en een groot gebied ten westen van de baan (Slotermeer, 

Geuzenveld, Slotervaart en Osdorp). Havens waren ook westelijk gepland, industrie in zuid-oostelijke 

richting en de Sloterplas, de Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos moesten de recreatiegebieden 

worden. Naast de ringspoorbaan worden op de kaart de hoofdverkeerswegen aangegeven. Het plan is 

als vijf vingers met daartussen het groen.  
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 10. 

 

Uitbreidingswijken in het Algemeen Uitbreidingsplan van 1934 

 

In de Nota van Toelichting worden uitvoerig de grondslagen van  het plan en de intenties van de 

stedebouwkundigen aangegeven. In de nota wordt meer specifiek ingegaan op het woongebied ten 

westen van de ringspoorbaan, de Westelijke Tuinsteden. Veel draagkrachtige gezinnen verlaten de 

stad om daarbuiten het ideaal van een eigen woning te realiseren en uit ideëel oogpunt wordt getracht 

om deze eengezinswoningen ook toegankelijk te maken voor arbeiders die in de nieuwe wijken zullen 

komen te wonen.
21

 Het staat voorop, dat er naar gestreefd moet worden, den bouw van 

ééngezinshuizen op ruime schaal, ook voor arbeiders, mogelijk te maken. De in de nabijheid van de 

bestaande stad geldende grondprijzen maken het practische onmogelijk, aan dit verlangen tegemoet te 

komen op de binnen de ringbaan gelegen uitbreidingsgebieden. Maar het plan was,vooral in de 

Westelijke Tuinsteden waar de grond goedkoop was, het uitbreidingsplan zodanig in te richten, dat de 

nieuwe woonwijken de woonvorm van de ideale tuinstad zeer nabij zullen komen. Om dit 

tuinstadideaal te bereiken worden 50-60 procent eengezinshuizen gepland op een woningdichtheid van 

55 woningen per hectare en een veelheid van groen. Maar anders dan bij de tuindorpen in Amsterdam-

Noord moeten het ‘tuinsteden’ worden, wijken met een stedelijke uitstraling. Van Eesteren had het 

niet zo hoog op met de tuindorpen. Hij hield, als geëmancipeerde dorpsjongen uit Alblasserdam, meer 

van de stad dan van het landschap. De hoofdstructuur van het Uitbreidingsplan wordt gevormd door 

het water en het groen, maar de stedelijkheid zoekt Van Eesteren in de repetitie van bouwvormen, 

‘zoveel als visueel vatbaar is’, onderbroken door open ruimten of bijzondere gebouwen -scholen,  
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kerken, etc.- waar monotonie dreigt. Zo moeten de wijken ook zeker visueel aantrekkelijk zijn.
22

 Bij 

deze repetitie van bouwvormen wordt de open verkaveling van de Nieuwe Bouwers toegepast. Hierbij, 

en bij de planvorming in het algemeen, spelen hun de idealen licht, lucht en ruimte een enorm 

belangrijke rol. 

 

De Nota van Toelichting: Het ligt voor de hand, dat de verdere uitbreiding niet geheel in 

eengezinshuizen kan worden uitgevoerd. Dit zou leiden tot zeer wijdloopige stadsvormen, tenzij men 

tot een wijze van verkaveling overgaat, die veel nauwer is dan te Amsterdam voor laagbouw 

gebruikelijk is. Het is echter wel mogelijk, door het toepassen van een zg. „gemengde‟ bebouwing, de 

voordeelen van laagbouw voor een groot der woningen te behouden en de nadeelen van de te groote 

uitgestrektheid en de te hooge terreinkosten te ontgaan. Deze gedachte werd reeds besproken in het 

rapport van de Commissie voor bestudeering van het vraagstuk van het bouwen op al dan niet 

opgehoogden grond. 

Het denkbeeld, dat natuurlijk eerst bij het opmaken van de plannen in onderdeelen voor de betrokken 

gebieden nader in details kan worden uitgewerkt, berust op de gedachte, dat een rationele verkaveling 

van deze toekomstige woonwijken dient te worden gezocht in de toepassing van zoveel hoogbouw, dat 

de, wat terreinkosten betreft duurdere, laagbouw daardoor mogelijk wordt gemaakt. Hoewel dus 

nadere studie bij het onderwerpen der opvolgende plannen in onderdeelen eerst zal kunnen leren, hoe 

deze gemengde hoog- en laagbouwwijken in bijzonderheden dienden te worden ingericht, is 

zorgvuldig overwogen, bij welke gemiddelde dichtheid per ha voor het geheele gebied, bestemd voor 

deze bebouwing, een goede toestand zal kunnen ontstaan.
23

  

In perspectieftekeningen, behorende bij het plan, is het beoogde resultaat goed te zien. De wijken zijn 

aangegeven als grote vlakken van identieke hoogte (de eengezinswoningen) die worden opgedeeld 

door de verkeerswegen, het groen en de Sloterplas. Echte hoogbouw wordt alleen in de brede 

groenstrook langs de ringspoorbaan gepland als esthetisch accent, het verticale evenwicht van het 

overwegend horizontale.  
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 11. 

Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam in vogelvlucht, westelijk  stadsdeel gezien uit de richting vondelpark 

naar de havens-west en het Noordzeekanaal, 1934 

 

Anders dan voor de meeste ‘Nieuwe Bouwers’ waar functionaliteit de enige rol speelde, was voor Van 

Eesteren dit esthetische accent belangrijk. Maar hij was dan ook voor zijn aanstelling bij de gemeente 

betrokken geweest bij ‘De Stijl’. Dit was een tijdschrift ‘voor Nieuwe Beelding' dat een podium gaf 

aan allerlei kunstenaars die met abstracte, geometrische vormen en primaire kleuren 'het universele' 

probeerde te visualiseren. Het ontwerp moest niet de werkelijkheid uitdrukken, maar heeft een 

autonome betekenis als een tegenbeeld ten opzicht van de bestaande maatschappij. Ook de beeldend 

kunstenaar Piet Mondriaan zocht naar een ‘Nieuwe Beelding’ en wat hij deed op het doek, deed Van 

Eesteren met het stedelijk landschap.
24

 In 1925 gaf hij in het tijdschrift zijn definitie van stedenschoon 

waar: Stedenschoon ontstaat uit het beeldend evenwicht der componenten, waaruit de stad of het 

stadsgedeelte in kwestie is samengesteld. Verandering van een der componenten heeft een verbreking 

der evenwichtstoestand ten gevolg
 
.
25

 En over de veranderende stad, naar aanleiding van zijn inzending 

voor de ontwerpwedstrijd voor een nieuw Rokin: De oude schoonheid van Amsterdam was op een 

bepaalde levenshouding met een eigen afmeting en schaal opgebouwd. Dit is voorbij. De schoonheid, 

welke wij bereiken kunnen zal op de levenshouding van heden, „op haar schaal en afmetingen‟, zijn 

opgebouwd. (..) Slechts „een nieuw component‟ en wel „een in de hoogte‟ kan de verhouding tusschen 

breedte en hoogte weer tot bepaaldheid stellen.(..) Het Rokin is aesthetisch slechts tot bepaaldheid te 

stellen, wanneer wij de sterke horizontale werking der straatwanden en asphaltstraatvlakken door een 

sterke verticale component opheffen.
26

 Dit esthetische principe en de rol die hoogbouw hierin speelt is 

typerend voor zijn ideaalbeeld van stedenbouw en zou zijn gehele carrière leidend blijven. 
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  12.   13. 

Twee illustraties van Van Eesteren: plannen voor een nieuw zakencentrum in Parijs en een nieuw Rokin 
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3. Jaren ‘50 

 

3.1 De wederopbouw  

Het Algemeen Uitbreidingsplan, dat in 1934 wordt gepresenteerd en een jaar later door de raad wordt 

goedgekeurd, krijgt in 1939 rechtskracht. In de tussentijd wordt al wel begonnen met de uitvoering 

van de wijk Bos & Lommer dat in de jaren veertig al een heel eind is gevorderd. Maar het land is in 

recessie en door de oorlogsdreiging blijf de rest van de plannen liggen.  

Als Nederland wordt bevrijd van de Duitsers in 1945 maakt zich een nieuwe volksvijand bekend: de 

woningnood. Tijdens de oorlogsjaren had de woningbouw in Amsterdam vrijwel stil gelegen en in de 

laatste jaren van de oorlog waren hele wijken onbewoonbaar geworden. Dit, terwijl de 

woningproductie in de stad voor de oorlog uit 3000 à 4000 woningen per jaar bestond.
27

 Hier komt bij 

dat er na de oorlog sprake is van een groeiend percentage woningbehoevende.  Veel huwelijken 

worden gesloten, een babyboom, immigratie van Nederlanders uit Indonesië en er vind een algehele 

gezinsverdunning plaats: jongeren en gepensioneerde gaan sneller op zelfstandig wonen. Ook is de 

levensstandaard hoger dan voor de oorlog, mensen hebben behoefte aan een ruimere leefomgeving. Er 

zijn na de oorlog ongeveer 15.000 Amsterdamse gezinnen op zoek naar een woning, de gemeente 

krijgt jaarlijks tienduizenden aanvragen voor een woning binnen. Het moge duidelijk zijn dat de 

behoefte aan nieuwe woningen enorm is. Toch komt de bouwproductie de eerste wederopbouwjaren 

maar langzaam op gang door grote schaarste aan geld, bouwmaterialen en arbeidskrachten. De vraag 

naar woningen ligt dus vele malen hoger dan het aanbod.   

J.J. van der Velde volgt in 1948 zijn voorganger L. Seegers op als wethouder Volkshuisvesting binnen 

de gemeente Amsterdam. Het enige wat hij in wethouderkamer aantreft, die kort daarvoor was 

ontruimd, is het Uitbreidingsplan met de bijbehorende bijlagen. Na het lezen van het plan draagt hij .. 

Clercx, de directeur Publieke Werken, op om het plan tot uitvoering te brengen. Niet kort daarna stelt 

Van der Velde vast dat de stad in tien jaar ongeveer 50.000 nieuwe woningen moet bouwen, waarvan 

het gros buiten de ringspoorbaan moet komen. Er wordt besloten het Uitbreidingsplan, dat over het 

algemeen vrij globaal is, op te delen in kleinere uitbreidingsplannen. Het is de bedoeling dat deze 

zogenaamde ‘detailplannen’ achtereenvolgens apart worden vastgesteld door de gemeenteraad. Begin 

jaren vijftig, als de realisatie van Bos & Lommer al ver vergevorderd is, wordt het ‘Plan Slotermeer’ 

goedgekeurd en mag met de bouw worden begonnen. Door de grond bouwrijp te maken en de eerste 

palen te heien waren ze al twee jaar eerder gestart. Zonder toestemming dus van de centrale overheid, 

wat getuigt van sterke wil van de gemeente om de woningnood aan te pakken. In de jaren erna wordt, 

na vaststelling van de deelplannen, in rap tempo met de bouw van de volgende wijken gestart: 

Geuzenveld (1953), Slotervaart (1954), Overtoomse Veld (1955), Buitenveldert (1956) en Osdorp 
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(1957). Om maar zo snel mogelijk aan de 50.000 woningen te komen wordt tijdens de realisatie van de 

ene wijk de grond van een andere al bouwrijp gemaakt 

14. 

Burgemeester de Vlugtlaan, 1948 en 1954 

 

3. 2 Bouwproductie 

Nederland kent na de oorlog twee belangrijke opgaven: het inlopen van de achterstand in de 

volkshuisvesting, maar ook het herstellen van de economie. Voor de oorlog werden beide sectoren aan 

de markt overgelaten, maar vanaf de laat jaren veertig is er sprake van een zeer sterke 

overheidsbemoeienis. De verzorgingsstaat van premier Willem Drees - vadertje Drees - is geboren.  

Voor het enorme aantal nieuwgeborenen uit de jaren veertig en vijftig die in de jaren zestig op de 

arbeidsmarkt zouden komen moet er werk worden gecreëerd. De bouwsector speelt hierbij een 

belangrijke rol. Er wordt vastgehouden aan de arbeidintensieve traditionele bouw, terwijl in het 

buitenland de meer arbeidsbesparende industriële bouw al gangbaar was. Ook worden de lonen laag 

gehouden en de prijzen van materialen laag. Dit alles betekent dat de economie draaiende wordt 

gehouden: werkverschaffing en tegelijkertijd oplossen van de woningnood.  

Wel is er een gebrek aan traditionele bouwmaterialen, zoals baksteen en hout, en aan geschoolde 

arbeidskrachten wat de traditionele bouwwijze bemoeilijkt. Er werden aanzetten gedaan om de 

productiesystemen te moderniseren opdat ze arbeids- en materiaalbesparender worden. Maar het 

bouwbedrijf in Nederland is traditioneel ingesteld en zorgen voor technische problemen, zoals 
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condensvorming en vochtdoorslag, en wisselende materiaal- en loonkosten. En als de markt voor 

baksteen en hout zich weer herstelt zorgt dit alles voor een terugkeer naar de vertrouwde traditionele 

bouw. 

Het vasthouden aan de traditionele bouw betekent niet dat er niet wordt nagedacht over de 

mogelijkheden de productiesystemen te moderniseren. Er worden allerlei nieuwe mogelijkheden 

besproken, bestudeerd en onderzocht. Er wordt naar het buitenland gekeken, waar de bouwprocessen 

al langere tijd zijn gemoderniseerd. En in de jaren vijftig vindt er langzaamaan een ommekeer plaats in 

de bouwwereld. Er worden bouwsystemen uit het buitenland geïmporteerd, later worden ze ook in 

Nederland ontwikkeld. Het gaat hierbij om systeembouw, ook wel montagebouw genoemd, waarbij in 

de fabriek grote gestandaardiseerde en geprefabriceerde bouwelementen worden gereedgemaakt die op 

de bouwplaats kunnen worden gemonteerd.  Dit betekent arbeidsbesparende machines (mechanisatie), 

verplaatsing van de arbeid van de bouwplaats naar de fabriek (prefabricatie of montagebouw) en 

vereenvoudiging van het werk op de bouwplaats, waardoor een vermindering van de benodigde arbeid 

of vervanging van geschoolde door niet-geschoolde arbeiders mogelijk wordt gemaakt (rationalisatie). 

Meer specifiek betekent dit de toepassing van standaardmaten voor deurbreedtes, verdiepinghoogten, 

traphellingen en maatafspraken voor ruwbouwsystemen. En bijvoorbeeld geprefabriceerde betonnen 

lateien, gevelpanelen en balkonvloeren.  

 15. 

Op de bouwplaats van het complex „Sloterhof‟ aan de Comeniusstraat, 1958 

 

Deze ommekeer in manier van produceren vergt echter grote investeringen van bouwondernemingen. 

Daarbij is het bij systeembouw noodzakelijk dat er een gegarandeerde afnamegarantie van zo’n 

duizend woningen per jaar is, want een eenmaal opgestarte fabriek moet blijven produceren. In 1955 

wordt in de Troonrede de woningbouw de hoogste prioriteit toegekend, en vanaf 1956 wordt 

systeembouw gestimuleerd  door de centrale overheid door het verstrekken van speciale subsidies. 

Hiernaast zorgt de centrale overheid voor een gewaarborgde afzet voor ondernemers, er worden 

continucontracten gesloten tussen gemeenten en bouwondernemingen waarbij de bouw van woningen 
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over een aantal jaren vast wordt vastgelegd.
28

 De gemeente heeft nog een andere reden om met de 

toepassing van systeembouw gediend te zijn.  In verband met de krappe arbeidsmarkt is bouwactiviteit 

aan een quotum gebonden, het zogenaamde contingent aan woningen dat gebouwd mag worden in die 

gemeente. Voor ieder bouwplan moet het ministerie een goedkeuring geven en wordt de urgentie 

ervan strikt beoordeeld. Woningen die zijn gerealiseerd in systeembouw daarentegen worden buiten de 

jaarlijks aan de gemeente toegekende contingenten gesteld.  

Ook de lonen stijgen in de jaren vijftig en waar een traditioneel gebouwd huis zo’n 1500 manuren 

koste, kost een nieuw huis in systeembouw maar zo’n 600. Tijdens een vergadering van de 

Amsterdamse gemeenteraad in 1956 zegt men dan ook de ontwikkeling van deze meer systematische 

manier van bouwen belangwekkend te vinden en verheugen ze zich dat hierdoor de bouwproductie 

vergroot kan worden.
29

  

 

3. 2 De bouwende partijen 

De enorme woningproductie in de jaren vijftig is afhankelijk van het Ministerie van Volkshuisvesting 

die de gemeentelijke diensten Stadsontwikkeling en Woningdienst subsidieert. De dienst 

Stadsontwikkeling is verantwoordelijk voor de stedebouwkundige planvorming en richt zich op de 

kwaliteit van het stadsbeeld. De Woningdienst is verantwoordelijk voor de volkshuisvesting en richt 

zich op de kwantiteit: zo veel mogelijk nieuwe woningen in korte tijd. De twee diensten hebben dus 

verschillende belangen en om maar zo veel mogelijk invloed uit te oefenen op de woningproductie 

bevinden ze zich dikwijls op elkaars gebied.  De samenwerking loopt dus allesbehalve soepel,  ze 

liggen dikwijls met elkaar in de clinch. Toch slagen ze erin om met hun top-down planning in korte 

tijd de nieuwe uitbreidingswijken vorm te geven.  

De gemeentelijke diensten hebben bij de woningproductie de touwtjes in handen. Voor de oorlog 

waren het echter de particuliere bouwondernemers geweest die hierop een monopolie hadden, na de 

oorlog worden de kaarten opnieuw geschud. Ongeveer negentig procent wordt door de gemeente, in 

samenwerking met woningcorporaties, gebouwd en de rest door particuliere bouwondernemers. De 

particulieren kunnen zich na de oorlog niet herstellen, wat er voornamelijk mee te maken heeft dat de 

bouwkosten zo’n 3,5 keer zoveel waren gestegen, wat het onmogelijk maakt om zonder enige subsidie 

voor de vrije sector te bouwen.  De woningcorporaties krijgen daarentegen ingevolge de woningwet 

belangrijke voorschotten en toeslagen van de overheid.
30

  

De gemeente bouwt zelf,  maar veelal verdeelt ze in samenspraak met de Federatie van Amsterdamse 

Woningcorporaties de grond over verschillende corporaties. De woningcorporaties zijn in het begin 
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van de twintigste eeuw opgericht door leefgemeenschappen, aan de hand van de heersende zuilen, om 

hun eigen mensen te voorzien van betere woningen. Het naoorlogse verdeelsysteem, dat nauw aansluit 

bij het verzuilde Nederland, wordt bepaald door de omvang van de corporaties en de uitslag van de 

eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen. De Partij van de Arbeid (PVDA) is de grootste partij, 

dus gaat de meeste bouwgrond naar de sociaal-democraten (corporaties AWV en De Dageraad). Ook 

de katholieke corporatie Het Oosten en het protestantse Patrimomium worden ruim bedeeld. Door dit 

verdeelsysteem komt het voor dat er vijf identieke bouwblokken met vijf verschillende eigenaars 

worden gerealiseerd, zoals woningcomplex ‘5x180’ in Osdorp.  Het verdelen van de grond in kleine 

kavels, en niet per buurt moet de heterogeniteit in de hand werken. Door de corporaties worden de 

woningen vrijwel uitsluitend verdeeld onder werknemers ‘van eigen zuil’, waardoor het voorkomt dat 

je een ‘rode straat’ en een ‘katholieke straat’ naast elkaar hebt liggen.  

Al bebouwen de corporaties de grond, er is sprake van gemeentelijk bouw- en woningtoezicht. Er 

worden door de Woningdienst architecten aangesteld voor de supervisie over de architectuur van de 

wijk of het wijkdeel, om zo controle te behouden over het algehele eindresultaat. Onder deze 

supervisoren, die een verlengstuk zijn van de gemeentelijk schoonheidscommissie, staan collega 

architecten die een gebouwenblok of soms hele buurten voor hun rekening nemen. 

Ook kunnen particuliere gegadigden zich bij het grondbedrijf van Publieke Werken melden om voor 

beschikbare bouwterreinen in aanmerking te komen. Maar dit wordt gedurende de jaren vijftig zo veel 

mogelijk ingeperkt omdat ze hierbij, anders dan bij de corporaties, op de uitvoering weinig invloed 

hebben.  Alle, bij de bouw betrokken, partijen zijn vaak ontevreden met de invloed van de 

gemeentelijke diensten. Ze zijn van mening dat hun vrijheid dusdanig wordt ingeperkt dat voor eigen 

initiatieven en creativiteit weinig ruimte is. Het stedebouwkundig plan en de architectenkeuze al is 

bepaald voordat de grond überhaupt is verdeeld en ook moeten ze zich houden aan allerlei 

bouwvoorschriften en reglementen.
31

  

 

3. 3 Middelhoogbouw  

Volgens het Uitbreidingsplan moeten er in de nieuwe wijken zo veel mogelijk, voor Van Eesteren 

‘heilige’, eengezinshuizen komen. Echter is laat jaren veertig duidelijk dat de bevolkingsberekeningen, 

waarop het plan gedeeltelijk is gebaseerd,  niet overeen komen met de naoorlogse werkelijkheid. De 

woningnood, de dure grondprijzen en het gebrek aan geld rechtvaardigt de gemeente kwantiteit boven 

kwaliteit te stellen. Buitenveldert, dat grenst aan het chique Oud-Zuid, is bedoelt voor ‘de meer 

welgestelden’. Hier kunnen woningen worden gebouwd door particuliere bouwondernemers die hoge 

huren vragen om de bouwkosten te dekken. In de Westelijke Tuinsteden, die voor arbeiders zijn 

bedoelt die in het nabijgelegen havengebied kunnen werken, moet de gemeente voornamelijk 

woningwetwoningen realiseren. In een gemeenteverordening uit 1930 was bepaald dat de 
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Woningdienst zich niet met particuliere bouw mag bemoeien.
32

 De macht van de woningdienst is 

gebonden aan de woningwetbouw wat betekent dat de kosten laag moeten worden gehouden. Uit 

kostenoverweging zet, vooral de overheid, dan ook flink wat rode strepen door het Uitbreidingsplan. 

De ‘lage etagewoningen’ worden ingezet om de duurdere eengezinswoningen te kunnen bekostigen.  

Deze middelhoogbouw is namelijk financieel voordeliger  op het gebied van grondexploitatie en 

bouwkosten. De verdeling is als volgt: een groot gedeelte middelhoogbouw voor de gezinnen , een 

klein gedeelte eengezinswoningen voor gepensioneerde en een enkel hoogbouwproject voor 

kinderloze echtparen, alleenstaanden en gepensioneerden. Ir. Mw J.H. Mulder, die Van Eesteren in 

1958 als hoofd Stadsontwikkeling opvolgt zegt later over het percentage eengezinswoningen in het 

plan voor Slotermeer dat het voor Amsterdam, dat maar zeer weinig eengezinswoningen kende, een 

grote stap vooruit was.
33

 Ook worden de woningen kleiner gerealiseerd dan Van Eesteren ze in zijn 

hoofd had. En de woningdichtheid wordt aangepast, van een woningdichtheid van 55 woningen per 

hectare voor de oorlog, naar een dichtheid van 70 woningen. In Buitenveldert, de meer luxueuze wijk, 

wordt wel vastgehouden aan de oorspronkelijke dichtheid. Van Eesteren is teleurgesteld, tijdens de 

eerste wederopbouwjaren is hij zelfs een tijdje overspannen.
34

 

Toch heeft het woongenot van de bewoners nog nooit zo’n belangrijke rol gespeeld. In Bos & 

Lommer werden enkel noord-zuid gerichte stroken toegepast, maar de architecten willen niet meer 

klakkeloos alle woningen dezelfde kant op hebben staan, maar een nog betere oriëntering van de 

woningen op de zon en de heersende windrichting. Al tijdens de oorlog wordt er geëxperimenteerd 

met een meer open bebouwingswijze. Een positionering van de gebouwen in stroken én haken, de 

hovenbouw is geboren. De stedebouwkundige structuur in de wijken bestaat uit een herhaling van 

identieke stroken- en haken composities met een enkele vrijstaande bouwblok.  

De woningen worden zo gepositioneerd dat de bewoners worden gewekt met de zon uit het oosten, de 

zon in de loop van de dag in de woonkamer komt te staan en aan het eind van de dag de op het balkon 

staat waar de man des huizes na zijn werk kan genieten van de laatste zonnestralen. De enorme 

aandacht die binnen de gemeentelijke diensten uitgaat naar zonlichttoetreding wordt mooi geïllustreerd 

in een artikel uit 1956 in het tijdschrift „Werk in uitvoering‟. Hier wordt een beeldende uitleg gegeven 

over een zonneapparaat bij Stadsontwikkeling die de mogelijkheid geeft  de betrokken situatie na te 

bootsen, dat wil zeggen een maquette met een lamp zo te beschijnen, dat de bezonning nauwkeurig 

wordt geïmiteerd. `Poolnacht, middernachtzon, tropenschemering zullen gedemonstreerd worden en 
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aan de hand van maquetes zullen zij kunnen zien, hoe P.W. tracht de zon in de woningen en in de 

woonwijken te brengen.
35

  

16. 

Het zonneapparaat, met een maquette van de hoogbouw aan de noordzijde van de Sloterplas 

 17.  

 

De standaardisatie en uniformiteit van de stedebouwkundige structuur, maar ook het belang van het 

woongenot van de bewoners, zie je terug in de woningen zelf. Deze worden op een identieke wijze 

gerealiseerd, gestandaardiseerde plattegronden, met als belangrijkste verschil de oppervlaktematen die 

werden bepaald aan de hand van wetenschappelijk onderzoek naar woninggebruik en 

woningwaardering. Maar naast dit streven naar wetenschappelijke onderbouwing komt in de jaren 

vijftig het meer ideologische streven naar modernisering van huishouden en woninginrichting.
36

 Er 

wordt getracht de ‘gestapelde bouw’ zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zoals de toepassing van luxe 

voorzieningen als en lavet, geiser, wasmachine en centrifuge. 
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Max Pam over de verhuizing op zijn twaalfde van de Pijp naar het Overtoomse Veld in 1958: We 

keken omhoog en vergaapten ons aan zoveel moderniteit. Daar stonden de flats in al hun glorie. 

Alleen al het woord flat deed mijn ouders duizelen van geluk. Een prachtig modern woord. Waar 

kwam dat vandaan? Uit Engeland, of misschien wel helemaal uit Amerika. Een flat was geen modern 

huis. Wel zeker niet! Een flat was een huis, een huis van alle gemakken voorzien!  

Langs de betonnen trap liepen wij naar boven. De balustraden waren van staal, blauw gespoten staal. 

Een trapportaal voor zes gezinnen. Onze toekomstige flat lag op de derde, de hoogste verdieping. Als 

je in een flat gaat wonen, vonden mijn ouders, dan ga je op de hoogste verdieping wonen. Daar heb je 

uitzicht, daar kun je ademen over het wijde land. Daar kun je zien hoe de wereld om je heen letterlijk 

uit de grond wordt gestampt. 

Alles was er. Een badkamer met een echte douche. Een keuken met formica en roestvrij staal. Een 

keurige wc. Ruim kamers. Licht, veel licht. Een berghok voor de fietsen. De benedendeur op de 

Ceintuurbaan deed je open door bovenaan het trapgat een zware handel om te draaien die aan een 

lange stang was bevestigd. Hier in de Anton Waldorpstraat was een eenvoudige druk op een elektrisch 

knopje voldoende om de benedendeur te ontgrendelen. Op het balkon was zelfs een luik voor een 

vuilniskoker. Ook dat geluid hoor ik nog. Ratelend vielen de vuilniszakken langs de tweede en eerste 

verdieping naar beneden. Daar werden zij opgevangen in een container op wieltjes, hoewel ik geloof 

dat het woord container toen nog niet bestond. 

Iemand zou eens moeten nagaan wat in de jaren vijftig het begrip modern inhield. Het waren 

misschien gezapige jaren, die jaren vijftig van de wederopbouw, maar het waren in ieder geval jaren 

waarin woorden als nieuw, modern, beton en staal nog in een gunstig daglicht stonden. (..) 

Mijn ouders waren moderne mensen.
37

 

 

Ook wordt de berging op de zolder, gebruikelijk bij het negentiende eeuwse bouwtype, naar de begane 

grond verplaatst waardoor de bewoner fiets en kinderwagen gemakkelijk kan stallen. Echter brengt dit 

het nadeel met zich mee dat de woonlagen, gebouwd op dit onderhuis, pas beginnen vanaf één hoog. 

Dit betekent een extra trap die door de bewoners moeten beklimmen. Een lift is immers pas verplicht, 

ingevolge de bepalingen van de bouwverordening, bij een woongebouw met vijf lagen en meer.
38

 De 

middelhoogbouw krijgt steeds meer kritiek, het werd als onbevredigende woonvorm beschouwd. In 

Buitenveldert kan, wegens hogere huren, de gehekelde vierde woonlaag wel achterwege worden 

gelaten. Ook de architect Frans J. van Gool betwijfelt of het gebouwtype met centraal trappenhuis in 

3,4 of 5 woonlagen een goed woontype is. Hij stelt dat het architectonisch gezien beslist niet dezelfde  

elementaire kracht heeft als het vrijstaande eengezinshuis of het geïsoleerde hoge woongebouw. 
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Waarschijnlijk uit de behoefte om de afzonderlijke woningen te vatten in eenheden, die zich als 

zodanig duidelijk laten verwerken, is de voorliefde van veel architecten te verklaren voor het hoge 

woongebouw. Het bezit (..) door de duidelijke afleesbaarheid van zijn stapelingsprincipe een 

overtuigender karakter. Het evenwicht tussen de verkeersruimten (trappenhuizen, galerijen, 

liftschachten) en hun totale aantal woningen is harmonischer dan het geval is bij de vier-étagebouw.
39

 

En in een terugblik op de ontwikkeling van deze wijk komt J. M Mulder tot de conclusie: Tegen vier 

verdiepingen zou niets in te brengen zijn, als er een lift aanwezig was, maar zonder lift is de vierde 

verdieping voor velen te hoog.
40

  

 

3.4 Opkomst van de hoogbouw 

Een logisch gevolg dus dat met het gebruik van de personenlift in een woongebouw van vijf 

woonlagen en hoger, dit type woonvorm aan populariteit wint binnen de gemeentelijke diensten. Toch 

kunnen ze gedurende de jaren vijftig geen kapitaal verkrijgen voor woningwetwoningen in hoogbouw. 

De hoogbouw is constructief en financieel moeilijk te verwezenlijken. In de detailplannen van de 

nieuwe wijken is wel grond gereserveerd bedoeld voor hoogbouw. De gemeente is echter afhankelijk 

van particuliere bouwondernemers en hoopt de grond - dat is bestemd voor hoogbouw - uit te geven 

voor particuliere bouw.
41

 Zij bouwen namelijk voor de vrije sector en omdat dit bijna altijd 

middenstandswoningen zijn kan er door de hogere huren de hoge bouwkosten worden gedekt. Ook 

deze ondernemers zien kansen, zij kunnen namelijk zo luxueuzere woningen realiseren waartoe 

hoogbouw de mogelijkheid biedt. Enkel bij hoogbouw zijn centrale voorzieningen als een lift, centrale 

verwarming en vuilstortkokers  mogelijk omdat de hoge exploitatiekosten kunnen worden gedeeld 

door de vele huurders van het pand.  

Echter is de gemeente nog steeds gedeeld positief, hoogbouw blijft gedurende de jaren vijftig een 

controversieel onderwerp waar veel en lang over gediscussieerd wordt. In een rapport uit 1954 van de 

Dienst Publieke Werken wordt geconcludeerd dat hoogbouw ongeschikt is voor gezinnen, dat de 

bouwkosten hoger uitkomen dan bij eengezinswoningen (en hiermee niet geschikt zijn voor 

arbeiderswoningen) en dat het wat grondgebruik betreft nauwelijks een besparing betekent . Dit laatste 

komt omdat er bij hoogbouw ook meer ruimte moet worden gehouden tussen de bouwblokken in 

verband met lichtinval. Aan de andere kant vinden ze het voor de volkshuisvesting aantrekkelijk 

omdat het over het algemeen beter geoutilleerde woningen oplevert. Hiernaast wordt hoogbouw uit 

‘urbanistisch’ oogpunt belangrijk geacht.
42
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De bewonerscategorie in de Westelijke Tuinsteden is in de loop van de jaren vijftig opgerekt, omdat 

de hoog gebleken bouwkosten noodgedwongen voor hogere huren zorgen, wat betekent dat naast de 

bedoelde woningen voor arbeiders ook voor middenstanders zal worden gebouwd. Voor de meeste 

arbeiders waren de huren namelijk te hoog, en toch wagen ze de sprong naar de nieuwe woningen met 

de resultaten van schulden. Ook is er sprake van leegstand.
43

  

Hiernaast krijgen de gemeentelijke diensten meer vrijheid om zich bezig te houden met de particuliere 

bouw, waarvan ze het woningbouwprogramma gaan bepalen.
44

 Ook de particuliere bouwondernemers 

krijgen meer -financiële - vrijheid van de centrale overheid doordat de particuliere bouw gaat 

stimuleren als onderdeel van de wederopbouwpolitiek. De subsidiering is van tijdelijke aard, totdat de 

particuliere bouw is hersteld. Er komt meer ruimte voor particuliere woningbouw van behoorlijke 

omvang, wat vaak hoogbouw projecten betekent.
45

 Laat jaren vijftig worden, vooral in Buitenveldert 

en Slotervaart, flink wat flatgebouwen gerealiseerd.  

 

3.5 Twee belangrijke hoogbouwprojecten 

‘Westereindeflat’: eerste naoorlogse flatgebouw in de uitbreidingswijken 

in 1942 wordt aan de rand van Bos & Lommer het flatgebouw ‘Oranjehof’ gebouwd, bedoelt voor 

werkende vrouwen. Dit is een primeur. Pas zestien jaar later, in 1958, wordt aan de Harry 

Koningsbergerstraat in Slotermeer een volgend flatgebouw opgeleverd binnen de uitbreidingsgrenzen. 

Het gebouw ‘Westereinde’, in de volksmond beter bekend als de‘vrijgezellenflat’, bevat 

koopwoningen die zijn bedoelt voor kinderloze echtparen, alleenstaanden en gepensioneerden. Het 

gebouw moet, volgens ontwerp van de architecten Jan Rietveld en P.R. Bloemsma uit tien 

verdiepingen bestaan, maar door Stadsontwikkeling wordt dit te hoog geacht en eist dat er één 

verdieping af gaat. In het gebouw, dat nog op traditionele wijze is gebouwd, en is geheel uit beton 

opgetrokken. Er bevinden zich ongeveer 130 één of tweekamerwoningen die aan weerszijden van een 

inpandige galerij liggen. De volgende centrale voorzieningen zijn toegepast: twee vier-persoonsliften, 

op iedere verdieping een centrale vuilnisstortkoker en bergruimten in het sousterrain.
46

 De begane 

grond wordt grotendeels vrijgelaten voor bedrijfsruimtes en een onderdoorgang naar een terras. De 

                                                                                                                                                                                     
In het laatste boek wordt als bron aangegeven: ‘Rapport van directeur PW aan wethouder PW, 10 februari 1954, 

arch. WD’. Het archief WD is tegenwoordig het overkoepelende archief Publieke Werken geworden, echter is 

dit archief enorm en slecht of niet geïnventariseerd. Helaas ben ik er niet in geslaagd het rapport te vinden zodat 

ik de bovenstaande literatuur, die het rapport summier samenvatten, heb gebruikt.  
43

 Helma Hellinga, Onrust in park en stad: stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, 

Amsterdam 2005, p. 35 
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 Kras e.a. 1983 (zie noot 16), p. 91 
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 Sou(s)terrain: een benedenverdieping die gedeeltelijk lager ligt dan de begane grond, maar niet zo diep als een 

kelder en daarom behalve als bergplaats ook voor bewoning bruikbaar is. 
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onderdoorgang wordt echter niet uitgevoerd, net als een gepland dakterras en café-restaurant.
47

 Het 

flatgebouw is geïnspireerd op ‘Unité d' Habitation’ in Marseille, ontworpen door Le Corbusier. Hier 

dient het flatgebouw haast als verticale stad: naast de woonfunctie spelen winkels en horeca een 

belangrijke rol. In Slotermeer blijkt dit niet uitvoerbaar.  

(Oud)bewoner Hans van Mourik over zijn woning in de vrijgezellenflat: Op een tentoonstelling van de 

uitbreidingsplannen in Amsterdam in museum Fodor zag ik een gebouw dat in het nieuwe Slotermeer 

was gepland. De andere dag [1957] ging ik op de locatie kijken en vervolgens bezocht ik de makelaar 

om in Slotermeer een 2-kamerfiat van 50m2 te kopen. Ik moest toch wat. Toen ik mijn moeder vertelde 

dat de prijs van de woning 15.000 gulden was schrok zij: Jongen, wat een geld!  

Op Koninginnedag 1958 verhuisde ik naar de nieuwe woning aan de ringdijk. Beneden in de gracht 

kwaakten de eendjes en boven de dijk hingen sperwers op zoek naar muizen. Ik woonde buiten en net 

zo vertrouwd als in Amsterdam Noord. het paradijs van mijn jeugd. 
48

  

 

 18.-20. 

  Westereindeflat  in aanbouw 1957, met Frans van Mourik op de bouwplaats en gereed 1958 
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 Bron: nai.nl, artikel ‘Westereinde’Het gebouw is het enige gebouw met de Rijksmonumenten status in 
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‘Sloterhof’: eerste naoorloge particuliere premiebouw én systeembouw in hoogbouw  

Het eerste hoogbouw complex dat in systeembouw wordt uitgevoerd is, het door particuliere 

bouwondernemers gefinancierde, ‘Sloterhof’. Het gaat om premiebouw, huur (en koop) woningen 

door het ministerie gesubsidieerd. Voor een enorme langwerpige stuk grond in Slotervaart ontwerpt 

architect J.E. Berghoef een rij van zestien gebouwen, in zeven en twaalf lagen. De noord-zuid gerichte 

flatgebouwen staan dwars op een siergracht met daarlangs de gelegen Cornelis Lelylaan. Deze 

hoofdverkeersweg is als verlengde van verkeerspunt Surinameplein de aanvoerroute vanuit de 

bestaande stad. Als afsluiting van de rij flatgebouwen dient een woontoren van twaalf verdiepingen. 

Naar ontwerp van Stadsontwikkeling worden er drie gedeeltelijk over dit water gebouwd, rustend op 

‘olifantpoten’. Deze drie flatgebouwen bevatten maisonnette woningen met vijf kamers. Ze worden 

allen gebouwd met geprefabriceerde elementen, waarbij een staalskelet bekleed wordt met lichte 

betonplaten. ‘Sloterhof’ bevat voor het grootste gedeelte gezinswoningen, luxe voorzieningen als 

liften, centrale verwarming, warmwatervoorziening, centrale vuilnisafvoer en ingerichte 

Bruynzeelkeukens. Ook bevinden zich er garages, benzinestations, winkels, een kinderdagverblijf en 

een bankfiliaal.
49

  

Bij de vaststelling van het plan voor Slotervaart wordt in 1954 in een voordracht in de raad het 

volgende over het complex gezegd: Langs de brede hoofdverbinding met de bestaande stad in het 

verlengde van het Surinameplein (het tegenwoordige Cornelis Lelylaan) is een deel van de hoge bouw 

geconcentreerd, waarmede deze weg van grootse allure worden kan. Langs de noordzijde van de weg 

wordt de aldaar geprojecteerde strokenbouw op regelmatige afstanden doorbroken met een 

bouwstrook van zeven verdiepingen, waardoor het geheel een zekere spanning verkrijgt.
50

 

 21.  22. 

Sloterhof en omgeving in aanbouw         Sloterhof met de Cornelis Lelylaan op de voorgrond 

  

3.6 Hoogbouw als stedebouwkundig accent 
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In het bovenstaande citaat over ‘Sloterhof’ wordt duidelijk dat de gemeente, net als van Eesteren, 

hoogbouw als belangrijke stedebouwkundig accent beschouwd. In 1954 laten Burgemeester en 

Wethouders (B&W) in een raadsvergadering blijken verheugd te zijn dat in de plannen voor 

Slotervaart een belangrijk hoogte-accent gevonden zal kunnen worden. Ze hopen dat er ‘zelfs’ 

bebouwing van zeven lagen tot stand zal komen.
51

 Hoogbouw moet - vooral drukke - wegen 

accentueren. De auto die enorm in opkomst was en als statussymbool werd gezien, nam een 

belangrijke plek in de maatschappij in. Gemeentelijke ambtenaren zeggen hier achteraf over: De 

nieuwe wijken werden ontworpen en gerealiseerd in een tijd waarin wegverkeer een „stormachtige‟ 

ontwikkeling  onderging. De plannen werden dan ook sterk beïnvloed door het stramien van 

hoofdverkeerswegen, dat rond de bestaande stad was geprojecteerd.
52

, en: De etagebouw in 

Slotermeer werd geprojecteerd langs de hoofdwegen waarlangs het openbaar vervoer zich beweegt, 

opdat het grootste deel van de inwoners hier zo dicht mogelijk bij zou wonen.
53

 De hoogbouw dient 

ook als ‘landmark’ op speciale plekken als pleinen, wateren en parken. Over de bebouwing aan een 

plein in de wijk Westlandgracht wordt gezegd: In het hart van de wijk ligt een groot winkelplein dat 

omsloten en geaccentueerd wordt door bebouwing in acht lagen. Het hoge gebouw in twaalf lagen 

zuidelijk ervan, vormt aan die zijde een visueel krachtige beëindiging van het plein.
54

  

Ook wordt er bij de planvorming rekening gehouden met het effect wat de hoge gebouwen hebben op 

de rest van de wijkinrichting. Over de bebouwing aan de Buitenveldertselaan: Hogere woongebouwen 

zijn ontworpen langs de noordzijde van de wijk. Enerzijds is dit een gunstige ligging, omdat de 

bezonning van de overige bebouwing, door de grote schaduwwerking van deze hoge woongebouwen 

(acht en twaalf woonlagen) niet wordt belemmerd, anderzijds vormen deze hoge gebouwen een 

karakteristieke en grootse begrenzing van de brede parkstrook tussen Bos en Amstel. Het is duidelijk, 

dat, al liggen deze hoge woongebouwen aan de noordzijde van de woonwijk, het niettemin 

noodzakelijk is, hen ter verkrijging van een goede ruimtewerking – of op andere wijze gezegd, om een 

gevoel van beklemming, welke hoogbouw bij onjuiste opstelling veroorzaakt, te voorkomen – op 

voldoende afstand van de ten zuiden hiervan gelegen bebouwing te ontwerpen. Hierdoor ontstaat 

tussen deze beide bebouwingssoorten een overgangsruimte, waarin kleuterschooltjes, speelplaatsjes 

e.d. ondergebracht kunnen worden.
55

 Zoals in bovenstaand citaat wordt aangegeven, worden 

verschillende type woonvormen in gescheiden complexen toegepast, die elk uit een reeks in homogene 

wooneenheden worden opgebouwd. De complexen worden van elkaar gescheiden door bijvoorbeeld 

wegen, groenstroken of kleuterscholen en speelplaatsen. Men gaat er bij de gemeente uit van de 

gedachte dat elk der bouwwijzen zijn eigen karakteristieke woonsfeer had en dientengevolge achtte 
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men het onjuist ze binnen een te kleinen eenheid te vermengen. Er wordt door de planmakers rekening 

gehouden met de bewoners die als ze een woonvorm kozen zich ook werkelijk opgenomen voelden in 

een wijk, die laag of wel hoog is.
56

 De combinatie laag en hoogbouw weerspiegelt volgens hen de 

samenleving met zijn verschillende bevolkingsgroepen. Eentonigheid in de verkavelingwijze tracht 

men te vermijden door toepassing van een zekere variatie in de opbouw van de wooneenheden, 

namelijk door middel van haakvormige blokken, woonhoven en dergelijke.
57

 Deze variatie in de 

verkaveling, die de monotonie moet tegen gaan wordt al lange tijd toegepast, maar de stedenbouwer 

kan met de komst van hoogbouw in de laat jaren vijftig ook ‘spelen’ met de verschillen in bouwhoogte 

waarmee ze een markante tegenstelling willen bereiken tussen de verschillende woonvormen. En zoals 

het zo mooi wordt gezegd in 1959: Het samenspel van wegen en woningblokken, van verschillende 

vorm en hoogte, kenmerkt de moderne tuinstad.
58

 

J. H. Mulder zegt in 1956 het volgende over de hoge bebouwing aan de noordzijde van de Sloterplas: 

Aan deze boulevard is in het uitbreidingsplan een hoge woonbebouwing geprojecteerd, die hier, en nu 

vanuit Osdorp gezien, een typisch accent aan de plas zal geven. Het spreekt vanzelf, dat als gevolg van 

het feit, dat hier hoogbouw geprojecteerd werd, zeer veel gezinnen van het schone uitzicht zullen 

kunnen genieten.
59

 In 1957 geeft de Woningdienst de opdracht aan architect Piet Zanstra om zo’n 500-

600 woningwetwoningen in hoogbouw te ontwerpen voor deze plek. Vele maquettes worden door 

Stadsontwikkeling gemaakt van de voorstellen die Zanstra aandraagt. Zanstra, de supervisor en de 

Wonindienst zijn voor één langgerekt gebouw, in de lengte van de plas. Van Eesteren vind dit een 

ramp. Mede door deze onderlinge onenigheid raakt het geld op en mislukt het experiment. De grond 

moet noodgedwongen worden geëxploiteerd door een particuliere investeerder en uiteindelijk worden 

het drie flats, schuin op de plas georiënteerd die begin jaren zestig worden gebouwd.
60

 Piet Zanstra 

twee jaar eerder: Een vijfde kenmerk van de moderne stedebouw is de projectie van terrein bestemd 

voor hoogbouw (bouw van 6 tot 14 lagen). Amsterdam kent deze bouwwijze (behalve de 

„Wolkenkrabber‟) nog niet uit de praktijk. In de uitbreidingsplannen van de tuinstad Slotermeer zijn er 

echter terreinen voor aangewezen. (..)  

Wanneer deze woonvorm binnen het bereik van een groter deel van de bevolking zal komen, zal ze als 

stedelijke woonvorm ongetwijfeld populair worden daar ze velen voordelen heeft. Wie woont er niet 

liever op de achtste etage, bereikbaar met een lift en met fraai uitzicht, dan op de vierde etage 

bereikbaar te voet?!
61
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 23..                                                                                         24.    

Maquettes van hoogbouw aan de noordzijde van de Sloterplas, 1955 en 1966. De hoogbouw voltooid, begin 

jaren „60 

 

3.7 Tijdsinterval 

Van Eesteren laat al in 1934, in het Algemeen Uitbreidingsplan, zien dat er een belangrijke rol is 

weggelegd voor hoogbouw in een stedebouwkundig plan. Hij heeft voor ogen dat hoogbouw in de 

Westelijke Tuinsteden langs de ringspoorbaan moet komen, maar na de oorlog gaan flink wat rode 

strepen door zijn wensen, zoals de grote hoeveelheid eengezinswoningen en de grootte van de 

woningen. Over de geplande hoogbouw langs de ringspoorbaan echter is de gemeente in de jaren 

vijftig nog steeds te spreken: .. langs de ringspoorbaan is een deel in hoge bouw geprojecteerd. 

Hierdoor wordt een behoorlijke overgang geschapen met het ten Oosten van de ringspoorbaan 

geprojecteerde stadsdeel Overtoomsepolder, dat geheel in vier woonlagen is gedacht.
62

 

Naar zijn mening heeft het publiek tijd nodig om een kunstwerk te begrijpen, dus ook zijn 

stedenbouwkundige kunstwerk. Van Eesteren in 1948: Waar het in de stedebouw en in de kunst in het 

algemeen om gaat, is uitdrukking te geven aan een gevoelswereld, welke door de hedendaagse mens 

als de zijne wordt beleefd. Hierbij doet zich de moeilijkheid voor, dat tussen het moderne kunstwerk, 

dat de hedendaagse gevoelswereld uitdrukt, en het publiek een tijdsinterval bestaat. Ik wijs slechts op 

de vertraagde betrekking tussen het publiek en van Gogh, tussen het publiek en Mondriaan, Van 

Doesburg en Van der Leck, tussen het publiek en een Kruyder, een Willink en vele anderen. 

                                                           
62

 Gemeenteblad, 1954, afd. 1 no. 249 (voordracht 6-4-1954), p. 443-447 
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Dit interval nu is slechts te overbruggen, doordat met de opgroeiende generaties van kind af met de 

verworvenheden der hedendaagse kunst, dus der schilder-, beeldhouw- en bouwkunst, evenals muziek 

en letterkunde,  langs de weg van de opvoeding en andere ten dienste staande middelen (..) in 

aanraking brengt. Verzuimt men dit, dan zal de sleutel blijven ontbreken, die de mens van heden het 

wezen en de mogelijke positieve gevoelswaarden kan ontsluiten van zijn nederzettingen, 

cultuurlandschappen en bestanddelen van het moderne leven, zoals van de massaproductie 

vervaardigde voorwerpen en van de geprefabriceerde woningen.  (..) 

Ik ben er zeker van, dat onze maatschappij door dit ontsluiten van de gevoelswaarden der eigen 

omgeving in de zo even geschetste wedloop met de technische vooruitgang op deze zal gaan inlopen, 

waardoor een meer bewuste hedendaagse vormgeving mogelijk zal worden. Ik bedoel hiermee een 

wijze van bouwen en vormgeven, waarbij ieder lid der samenleving, feitelijk en innerlijk, op actieve 

wijze kan zijn betrokken, waardoor tevens het dreigende gevaar wordt afgewend, dat de beste 

stedebouwkundige plannen in een papieren en administratieve wereld zouden worden gesmoord en dat 

de stedebouw zou verdrinken in een zee van voorschriften en verbodsbepalingen, die door de 

gemiddelde mens niet zou worden begrepen.
63

 Gesteld kan worden dat vertraging van het AUP wat 

hem betreft geen probleem is, hij ziet immers de grote lijnen. Zoals Arie de Groot, een collega binnen 

Stadsontwikkeling, later zegt: Van Eesteren dacht in termijnen, die ver over hun bestuursperiode heen 

reikten. Zijn ideeën waren duur en leverden veelal niet direct zichtbaar resultaat.
64

  

De Amsterdammers moeten langzaamaan wennen aan het door hem ontworpen stadsbeeld, en zijn er 

nog niet altijd even klaar voor zoals goed naar voren komt in de volgende berichten. Bericht over de 

tentoonstelling ‘Woonwensen onder de Kolenkit’ uit 1959: In Amsterdam-West hebben de bewoners 

van de wijk „Bos en Lommer‟ geknutseld aan een maquette, die toont hoe de wijk er volgens hùn idee 

uit zou moeten hebben gezien.(..) Hun plan lijkt in geen enkel opzicht op de wijk-in-werkelijkheid. Om 

een centraal park plaatsten de maquettebouwers bij elkaar alle scholen, ook alle bejaardentehuizen. 

Ook de winkels ziet men graag bij elkaar, en all woningen zouden op het park moeten uitzien. Veel 

laagbouw en noodgedwongen enkele hoge flatgebouwen.
65

 En in ‘Het Parool’ uit 1960: In een 

Slotervaarts flatgebouw slaat het voordeel van een centrale vuilafvoer (via stortkokers) om in een 

groot nadeel, als die afvoer niet werkt. En dat gebeurd nogal eens. Tegenover het voordeel van 

galerijwoningen in de hoogte (ieder zijn eigen deur) staat het nadeel van een snerpende koude wind 

op de galerijen. Ook is het heel vervelend dat er op die galerijen heel lang grote regenplassen blijven 

liggen.
66
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Tot ver in de jaren vijftig zijn flats in het Amsterdamse landschap zeldzaam en als er steeds meer 

opdoemen, wordt in 1959 in het tijdschrift ‘Werk in uitvoering’ van de Dienst Publieke Werken aan de 

hand van foto’s een beeld geschetst. Een greep uit de begeleidende tekst: “Een stad is als een vrouw. 

Van tijd tot tijd meet zij zich een nieuw uiterlijk aan, alhoewel haar modekleed langer meegaat dan 

een seizoen. Iedere tijd stelt evenwel zijn eigen eisen aan het uiterlijk en een stad wordt juist daarom 

zo boeiend” en “Bouwwerken als de hoge galerij- en flatgebouwen in Slotermeer, Slotervaart, 

Geuzenveld en Osdorp stellen andere eisen aan de mens, die ze bewonen dan aan de bewoners van de 

etagewoningen in Zuid of Oost. Zo bouwt Amsterdam op het stramien van wonen, werken, verkeer en 

recreatie aan een stad, waarin het ondanks een compacte bevolking van straks ruim een miljoen 

inwoners nog goed zal zijn te wonen”.
67

  

 25.  

Maquette van de Westelijke Tuinsteden in de Zuiderkerk te bezichtigen, 1959 
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4. Jaren ’60  

 

4. 1 Goed Wonen in complex ‘5x180’ 

Na Sloterhof, waar woningwetwoningen in hoogbouw nog worden geëxploiteerd door particuliere 

ondernemers, is het rond 1960 de beurt aan woningcorporaties. Het gaat om het - door vijf 

verschillende corporaties geëxploiteerde - woningcomplex ‘5x180’ in Osdorp: een reeks van vijf 

haakvormige galerijflats van ieder negen woonlagen op een onderbouw van bergingen en bestaande uit 

ieder 180 woningen. Ruime stukken (kijk)groen zijn gelegen tussen de gebouwen. De architect Van 

Gool zegt zelf over het project: De stedebouwkundige groepering zoals vastgesteld in het 

uitbreidingsplan voor de tuinstad Osdorp voorzag in het maken van vijf gelijk, haakvormige blokken 

in negen bouwlagen. (…) het sterke herhalingseffect heeft natuurlijk wel gunstig gewerkt op de 

economie, zodat het mogelijk is gebleken de voor woningwetbouw vrij royale afmetingen bij het 

vereiste prijsniveau te handhaven.
68

De bouwwijze, namelijk zonder enkele differentiatie systeembouw 

systematische toegepast,  hebben er volgens hem voor gezorgd dat het project binnen het budget is 

gebleven. Maar ook omdat het ministerie een extra huurbijdrage beschikbaar stelt kunnen de huren 

laag worden gehouden.
69

 Echter zijn nog steeds de huren aanzienlijk hoger dan die van 

woningwetwoningen in de bestaande stad.
70

 Desalniettemin zijn de flats erg in trek. De relatief grote 

woonkamer van 25,5 m2 fungeert als centrale verkeersruimte omdat deze de meeste ruimten direct 

ontsluit.
71

 Ook een nieuwigheid is de glazen scheidingswand tussen de woonkamer en keuken, die de 

kleine keuken optisch vergroot en ongewenste keukengeuren binnenhoudt. Van Gool heeft ook 

nagedacht over de buitenruimte. Zo is het natte wasgoed al decennialang een lastig gegeven voor 

architecten omdat het een gebouw ‘ontsiert’. Als oplossing hiervoor ontwerpt Van Gool voor de flats 

een uitklapbaar schot op het balkon waarachter het wasgoed kan worden verborgen.
72

  

 

                                                           
68

 Gool, Frans J. van,‘Hoogbouw te Amsterdam-Osdorp’, Bouwkundige weekblad (1965), pp. 30-32 
69

 Ottens 1985 (zie noot 18), p. 133 
70

 Volgens een enquête, gehouden onder de bewoners uit de flatgebouwen, komt naar voren dat gemiddeld ƒ 

89,70 moest worden betaald aan kale huur p/m, terwijl 80% voorheen minder dan ƒ 80,00 aan kale huur 

betaalde. Uit: Drs. S. Boef-van der Meulen ‘Woonervaringen in hoogbouw. Enkele resultaten van een onderzoek 

in Amsterdam-Osdorp’ Bouw 1965 nr. 9 (februari), p. 285 
71

 Zo was in de jaren vijftig in de gestandaardiseerde sociale woningbouw de woonkamer altijd 18 m2 en in de 

ongesubsidieerde sector ten minste 22m2. Uit: Bosma 2007 (zie noot 37), p.608 
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 26.  27. 

Complex „5x180‟aan de Osdorper Ban , 1965 en 2011 

 

Met het oog op de - in volkshuisvestingskringen actuele - discussie over voor- en nadelen van 

hoogbouw versus laagbouw wordt, door de Woningdienst en Federatie van Amsterdamse 

woningbouwverenigingen, in 1962 een enquête over de woningen in ‘5x180’ gehouden. De bewoners, 

voornamelijk jonge gezinnen, woonde reeds in Amsterdam. Voor bijna de helft van de gezinnen is het 

hun eerste zelfstandige woning. Voor de meesten waren inwoning en daarmee te weinig ruimte en te 

weinig comfort de belangrijkste redenen om naar de nieuwe woning te verhuizen. Van de 

geënquêteerde is 93 procent tevreden, of zeer tevreden. In 1965 wordt in tijdschrift ‘Bouw’ het 

onderzoek  beschreven door een medewerkster van de Woningdienst : Het oordeel over het wonen in 

hoogbouw was overwegend gunstig. Het uitzicht werd als het belangrijkste voordeel beschouwd, 

terwijl bij de bezwaren o.a. de beperkte mogelijkheden voor toezicht op spelende kinderen naar voren 

kwamen. Veel andere genoemde voor- en nadelen hielden meer verband met het galerijtype en andere 

specifieke kenmerken van deze woningen dan met het hoogbouw-zijn. Het wonen met zoveel mensen in 

één gebouw bleek voor verreweg de meesten geen factor van betekenis te zijn. Men was in het 

algemeen tevreden met de mate van contact met bewoners die men had. (..) Als voordeel van het 

galerijtype en van hoogbouw in het algemeen hoort men vaak noemen de „anonieme privacy‟; als 

nadeel stelt men daar dan wel tegenover juist het gebrek aan contacten. 
73
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28. 29. 

Twee tabellen uit „Woonervaringen in hoogbouw. Enkele resultaten van een onderzoek in Amsterdam-Osdorp‟ 

 

In de loop van 1963 betrekt  het jonge echtpaar Singelenberg met hun zoontje - hun tweede kind zal 

niet veel later worden geboren - een driekamerflat in het gebouw ‘Boutenberg’, onderdeel van 

‘5x180’. Voor het echtpaar is het hun eerste zelfstandige woning, voorheen wonen ze in bij hun ouders 

buiten de stad. Hier wordt het te klein, en de heer Singelenberg die werkzaam is als journalist bij de 

krant ‘Het Handelsblad’,  moet lang reizen om elke dag op het kantoor op de Nieuwezijds 

Voorburgwal te komen. Omdat de vader van mevrouw Singelenberg hogere ambtenaar is bij het Rijk, 

en mede omdat hij journalist is, kunnen ze een plekje bovenaan de wachtlijst zien te bemachtigen. Bij 

het betrekken van de driekamerflat ‘waar het linoleum nog als nieuw ruikt’ zijn ze de koning te rijk. 

De woning is een zee van ruimte en de vernieuwende woningplattegrond en wooncomfort als een lavet 

in de badkamer zorgt dat deze zich als een maatpak om hun heen vormt. Het sociale klimaat is goed, 

een gemêleerde groep bewoners: van een marine officier tot aan een bouwvakker.  

Sommige elementen voelde wel als uitwassen van het socialistische denken. Zoals het puntgave 

grasveld voor de flat waarvoor een ‘niet op lopen’ bordje was geplaatst, onder het mom ‘dan heeft 

iedereen er wat aan’, echter had niemand er wat aan. Maar vooral de massaliteit, ‘het niet kunnen 

herkennen van je eigen woning’, was moeilijk te verdagen. Zelfs een eigen naambordje was uit den 

boze, daarop zag de huismeester streng toe.  

 

Als in 1946 Nederland in de startblokken staat om zijn burgers van nieuwe woningen te voorzien, 

wordt de Stichting Goed Wonen opgericht. Vijftig jaar na de invoering van de woningwet  borduren ze 

voort op de verworven verbeterde plattegrond van de Nieuwe Bouwers. Met de stimulering van een 

verantwoorde woninginrichting willen ze een betere mens te creëren: ‘Smaak is een kwestie van 

opvoeding’. In 1948 komt het eerste nummer van het maandelijkse tijdschrift Goed Wonen uit, dat 

telkens vol staat met strakke en makkelijk verplaatsbare meubels en de nieuwste stofferingen. De taak 

van de vrouw - het huishouden - moet volgens de stichting zo veel mogelijk worden verlicht waardoor 

dan ook allerlei huishoudelijke apparaten de aandacht krijgen. Lange tijd is de enige doelgroep het 
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jonge modelgezin, foto’s in het tijdschrift tonen ideaal gezinnen, met bijvoorbeeld de oudere 

gezinsleden musicerend in de suite en de jongste ernaast aan de eettafel, geconcentreerd gebogen over 

het huiswerk. Maar met drieduizend abonnees bereiken ze de doelgroep nauwelijks en zo wordt in 

1965,  in de Westelijke Tuinsteden, voor het eerste een modelwoning ingericht. Voor een paar weken 

is de woning voor belangstellende te bezichtigen. De gemeente en de federatie van Amsterdamse 

Woningbouwverenigingen dragen financieel bij aan het initiatief. Ook veel architecten zijn bij Goed 

Wonen betrokken wat blijkt uit artikelen die ze schrijven voor het tijdschrift.
74

  

Ook de familie Singelenberg was geabonneerd op het tijdschrift. De modelwoning uit ‘5x180’, 

waarvan de inrichting - met standaard bijgeleverde servieskast - door een binnenhuisarchitect was 

ontworpen, had zo die van ons kunnen zijn. Het was heel vooruitstrevend voor die tijd om zo je woning 

in te richten. Niet goedkoop ook, zo kon een designstoel je zo een maandsalaris kosten. Maar de Heer 

Singelenberg maakte ook zelf meubelen aan de hand van bijgeleverde tekeningen in het tijdschrift, wat 

gebruikelijk was voor abonnees.
75

 

 30. 

Modelwoningen in complex „5x180‟,  jaartal onbekend 

 

4.2 Verdere gebiedsuitbreiding: Amsterdam-Noord  

Naast ‘5x180’ zijn in heel Osdorp veel flatgebouwen gerealiseerd. De stedenbouwkundige opzet is er 

ruimer van karakter dan de rest van de Westelijke Tuinsteden: veel hoogbouw in de vrije ruimte. Het 

gebied is dan ook voor een groot gedeelte in de jaren zestig gebouwd, de jaren waar hoogbouw  meer 

en meer voet aan de grond krijgt. Het Algemene uitbreidingsplan was in 1935 als eindplan bedoeld 

voor het jaar 2000 en in de eerste wederopbouwjaren heerst nog steeds het idee dat de Westelijke 

Tuinsteden en Buitenveldert zouden volstaan waarbij Osdorp de laatst bebouwde wijk zou zijn. Maar 

ondanks alle nieuwe woningen komt medio jaren vijftig het besef dat na de voltooiing hiervan de 
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woningnood niet zou zijn opgelost. Factoren die meespelen zijn: dalende woningbezetting, een sterke 

groei van de bevolking , grotere woningoppervlakken en tot slot een lagere woningdichtheid.  

Om deze reden wordt er door Burgemeester en Wethouders in juli 1955 voorgesteld de gronden in 

Amsterdam-Noord, aan de oostzijde van Tuindorp-Oostzaan, te bebouwen.
76

 Begin twintigste eeuw 

waren er al tuindorpen gerealiseerd in Amsterdam-Noord, maar dit hier was niet iedereen even 

enthousiast over omdat het zo ver weg van de bestaande stad lag. Maar door de aanleg van de 

Schellingwouderbrug, Coen- en IJ-tunnel wordt het gebied als woongebied aantrekkelijker. Ook wordt 

er in de uitbreidingsplannen voor Amsterdam-Noord ruimte gereserveerd voor het bovengrondse 

gedeelte van de ‘stadsspoorweg’ vanuit de bestaande stad.
77

 In1958 wordt met ‘Structuurplan Noord’ 

het Algemeen Uitbreidingsplan uitgebreid waardoor wordt bepaald dat de bevolking in Amsterdam-

Noord verdubbeld moet worden tot het aantal van 100.000 inwoners. Hiervoor moeten, net als voor de 

aanleg van de tuindorpen, naast de beschikbare gemeentegronden ook aangrenzende gemeenten 

worden geannexeerd. Deze annexatie duurt echter niet lang want al snel na 1958 kan worden gestart 

met het bouwrijp maken van de bouwgrond waarna een paar jaar later met de aanleg van nieuwe 

‘woonsteden’ wordt begonnen: Nieuwendam-Noord, Banne Buiksloot, het ‘centrumgebied’ - met 

groot winkelcentrum - Buikslotermeer en als laatste Oostzaan-Noord. 

31. 
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„Overzichtstekening Amsterdam-Noord‟, bijschrift: A. Nieuwendam-Noord; B: Buikslotermeer; C Banne 

Buiksloot; D Oostzaan-Noord, 1964/1865 

 

Bij het maken van de plannen is het vraagstuk hoog- of laagbouw een punt van discussie. Het idee om 

de wijken, net als de tuindorpen, geheel laag te houden is aanlokkelijk. Maar, mede vanwege de hoge 

kosten van het bouwrijp maken van de terreinen, wordt dit concept al snel losgelaten. In Nieuwendam-

Noord wordt eind jaren zestig onder andere de volgende hoogbouw gerealiseerd. Aan het 

Waterlandplein door Zanstra, Gmelig Meyling en de Clerq Zubli ontworpen wooncomplex, bestaande 

uit een laagbouwblok, een galerijflat en een torenblok. Langs het park, dat de grens vormt met 

Buikslotermeer, en de drukke Jisperveldstraat een zestal flats. En in hetzelfde park aan de 

Ilperveldstraat een vijftal torenblokken, ontworpen door architect B.J. Nieuwenhuis. 

 32.  33. 

Waterlandplein, eind jaren zestig                                                 Jisperveldstraat, 1967 

 

In Banne Buiksloot ontwerpt Kees Rijnboutt, architect bij de Dienst Volkshuisvesting (de voormalige 

Woningdienst), drie haakvormige woongebouwen van acht verdiepingen aan de Statenjachtstraat. De 

flats, ieder 88 woningen tellend, liggen naast het winkelcentrum De Banne.
78

 In het meest noordelijke 

deel van Buikslotermeer - tussen de J.H. Van Heekweg en de ringweg -  markeren vijf flatgebouwen, 

naar ontwerp van architecten K. Geerts en E.F. Groosman, de overgang van de wijk met het 

achtergelegen landelijke gebied.  

In de plannen voor Amsterdam-Noord wordt er ook veel ruimte gereserveerd voor huisvesting van 

studenten en senioren. ‘De Zilverberg’ aan de IJdoornlaan, ontworpen door architect Ch. Van 

Heelsbergen, is het eerste grootschalige huisvestingsproject voor studenten in Nederland. Tot dit 

huisvestingsproject behoort ook de flat op een verkeerspunt aan de nabijgelegen H. Cleyndertweg. Ter 

vermaak van de studenten worden onder andere een studentencafé en theater gerealiseerd.
79

 En veel 
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gebouwencomplexen zijn bedoelt voor senioren, zoals het Willem Drees Huis, wat later Het Schouw 

gaat heten aan de Th. Weeversweg en het ‘protestantse’ De Kimme aan de Beemsterstraat.
80

 

 34. 

De drie haakflats aan de Statenjachtstraat, 1976  

 35.   

De studentenflat aan de H. Cleyndertweg, 1975     

 36.  

„Het Schouw‟ aan de Th. Weeversweg, jaartal onbekend 

 

Meerdere malen in het gemeentelijke tijdschrift ‘Werk in Uitvoering’ in artikelen over de voortgang 

van de stadsuitbreidingen afgesloten met de tekst hoe goed het er wonen zal zijn voor de toekomstige 
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bewoners.
81

 Over de nieuwe wijken in Amsterdam-Noord: Op woon- en recreatiegebied zal zeer 

vooruitstrevende ideeën vorm worden gegeven. In het kader van „modern bouwen in een moderne tijd‟ 

verrijzen momenteel grote flatgebouwen.
82

 En ook op verkeersgebied worden vooruitstrevende ideeën 

uitgevoerd, op bepaalde plekken zijn namelijk de drukke verkeerswegen hoger gelegen dan de 

woonwijken waardoor het voetgangers- en fietsverkeer vrij spel heeft. In de tuinsteden wordt een open 

structuur nagestreefd met parken en plantsoenen die als bindende elementen fungeren tussen de 

bouwblokken.
83

 37. 

Maquette van Buikslotermeer, 1967 (toevoeging tekst, 2011)  

 

4. 3 Collectiviteit: de galerijflat 

Eind jaren vijftig wordt door het ministerie van Volkshuisvesting de Commissie Hoogbouw-

Laagbouw opgericht, die in 1961 een 199 pagina’s tellend rapport uitbrengt. Hierin wordt 

gewaarschuwd voor het idealiseren van het eengezinshuis en gesteld dat hoogbouw een goede 

woonvorm is, mits de bewoners geen jong gezin of - i.v.m. het storen van de buren - bewoners met 

onvoldoende beschaving zijn. Volgens de commissie past dit in de maatschappelijke tendens om 

particuliere voorzieningen zoals sociale zekerheid en recreatie een collectief karakter te geven. De 

hoogbouw vertegenwoordigt namelijk een nieuwe visie op het wonen: de actieradius 

(belevingswereld) van de stedelijke mens is vergroot waardoor men - letterlijk en figuurlijk - behoefte 

heeft aan een bredere horizon. Vroeger was het voor vele ideaal een woning in bezit te hebben. Nu 

men mobiel is, en een andere functie [een andere baan] krijgt trekt men weg. Een eengezinshuis wordt 

als kleinburgerlijk gezien en ‘hoogbouw maakt de moderne mens.
84

 Het eengezinshuis is nog een 

overblijfsel van een overigens overwonnen burgerlijk idealisme, dat men alleen bij de beter-

gesitueerde, die zijn eisen kan stellen, noodgedwongen moet gedogen. De grote massa van het volk 
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heeft echter andere idealen, behoort althans andere idealen te hebben. Voor zover zij die niet heeft, 

dienen die haar te worden bijgebracht door een nieuwe woonvorm, waarbij het collectieve overheerst. 

Deze woonvorm wordt gekenmerkt door een hoge bebouwing, veel gemeenschappelijke voorzieningen, 

gemeenschappelijk groen en technisch geperfectioneerde woningen met een vèrgaande nivellering van 

de wooneisen. 
85

 

Voor de Tweede Wereldoorlog is de woningbouw nog erg gericht op het individu, wat zich 

bijvoorbeeld uitte in individuele ingangen (portiekwoningen) en binnentuinen die werden verkaveld 

ten behoeven van bewoners op de begane grond. Na de oorlog wordt er hoe langer hoe meer voor het 

collectief gebouwd. Een gemeenschappelijk trappenhuis, galerij, tuin en kinderspeelplaats wordt 

gangbaar. En voorzieningen in de gebouwen zelf zoals CV, warmwaterinstallatie en vuilstortkokers.  

Deze collectiviteit uit zich in de jaren zestig in de grootschalige toepassing van de galerijflat, die Tijs 

van den Boomen in 2001 een typisch Nederlandse vinding noemt, die onze zuinigheid verenigt met de 

behoefte aan een eigen voordeur aan de straat. Kees Christiaanse omschrijft de galerijflats in Archis 

als de uiterste consequentie van het stapelen van voordeuren aan de buitenlucht. De Rotterdamse 

Bergpolderflat uit 1933 liet voor het eerst zien dat een eigen buitendeur zelfs in flatvorm is te 

realiseren.
86

 En zo’n dertig jaar later heeft tachtig procent van de geproduceerde meergezinshuizen een 

galerij. 

In het tijdschrift wordt 1960 een speciaal artikel besteed aan het galerijtype, het type hoogbouw wat in 

Nederland het meest is toegepast in de jaren zestig. Het artikel ‘Door galerijbouw krijgt de straat een 

verlengstuk’ van Frans Oudejans is gebaseerd op rapporten en enquêtes van enkele vrouwen-

organisaties, die zich al een lange tijd met het woontype bezighouden. De galerij is een beter 

compromis tussen het verlangen naar een eigen ingang en de noodzaak tot stapelbouw; eleganter, 

economischer, gezonder dan de vrijwel overleefde beletage. Als nadelen worden de volgende punten 

genoemd: privacy (wel keuken aan galerijkant), wind op galerij, leveranciers etc etc. Desondanks 

vinden over het algemeen de vrouwen het systeem goed bevallen: Wonen aan een galerij is toch meer 

„eigen‟ dan ergens drie hoog te zitten aan een trappenhuis voor acht gezinnen.
87
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38. 

Illustratie bij het artikel „Door galerijbouw krijgt de straat een verlengstuk‟, 1960 

 

En in het artikel ‘Wonen in een flat’ uit 1960, wederom geschreven door Oudejans, wordt verteld dat 

huurders overwegend positief zijn over hun galerijflat: Slechts zelden zal de flatbewoner reëel 

verlangen naar de begane grond, tenzij in geval van ziekte of om de kleine kinderen. Een van zijn  

grootste argumenten: hier is alles gelijkvloers. Men wéét trouwens dat het niet anders kan; hier is 

sprake van een zeker fatalisme, of zo men wil „flat-alisme. Een bewoner aan het woord: Je hebt als 

huurder geen zorgen over grondbelasting en straatbelasting en weet-ik-veel-voor-wat-hoort-belasting 

met alle rompslomp van gireren erbij. En .. je hoeft niet voor de tuin te zorgen. Het zint ons zo wel. 

Volgens Oudejans zijn de huurders wel steeds kritischer geworden. Zo hebben in Slotervaart bewoners 

van een flat een kort geding aangespannen tegen de exploitant, omdat ze niet langer met 

vuilnisemmers wensen te slepen en de stortkokers op peil willen zien gebracht. En hij sluit af met: Wie 

tegenwoordig over hoogbouw schrijft of spreekt, komt er niet af zonder het modewoord „flatneurose‟ 

te noemen en zijn tegenhanger „woonbeschaving‟.
88

 Bij het woord ‘woonbeschaving’ moet gedacht 

worden aan de beschaving die men wordt toegebracht door het wonen in een ‘moderne’ flatwoning. 

‘Flatneurose’ staat voor de last die bewoners zouden ondervinden aan het wonen in een flat doordat er 

te veel geluiden in woningen doordringen. Ook het slagwoord ‘massificatie wordt in de jaren zestig 

veel gebruikt, uit een gevoel dat de nieuwe woningen teveel op elkaar zouden lijken. Volgens D.C. 

van der Poel, medewerker van een sociologisch onderzoek van de Centrale Directie van de 

Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, is het begrip massificatie onjuist. Hij is van mening dat 

arbeiders- en middenklaswoningen uit eerdere perioden ook allemaal eenvormig waren of enkel 

‘schijnbaar een eigen karakter hadden door een torentje of erkertje’, maar eigenlijk allemaal dezelfde 

plattegrond hadden. Volgens hem kan in het massale woongebouw iedereen zijn eigen 

‘confectiewoning’ een persoonlijk karakter geven  ‘binnen de eigen voordeur’.
89

 De 

voorbeeldwoningen van de stichting Goed Wonen lenen zich in de jaren zestig erg goed voor dit 

principe de woning in te richten naar eigen smaak en zo de massificatie te ‘ontstijgen’. Maar dan toch 

ui de resultaten van dit onderzoek [Dr. D. de Jonge ‘Moderne woonidealen en woonwensen in 
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Nederland’] blijkt, dat er bepaalde facetten zijn, die algemeen gewaardeerd worden: de ruimere 

toetreding van licht, lucht en zonneschijn, de betere technische outillage van de woningen en de 

groenvoorziening. Andere facetten worden bepaald niet gewaardeerd, zoals de opeenstapeling van 

woningen, de gemeenschappelijke trap, galerij en tuin en de te grote nivellering. 
90

 

39. 

„Vrouwen van 20-29 jaar psycho-neurotische stoornissen…‟, een bijschrift in het artikel „De medisch-

hygiënische aspecten van de hoogbouw‟, 1969 

 

 

4.4 Zoeken naar herkenbaarheid: experiment ‘Plan van Gool’ 

In de Westelijke Tuinsteden lag de focus vooral op het oplossen van de woningnood, maar de focus 

verschuift begin jaren zestig van kwantitatief naar kwalitatief bouwen. De Woningdienst is tevreden 

met de vrije situering van de gebouwen, de openheid, de bezonning en het vele groen in de Westelijke 

Tuinsteden. Toch zijn ze van mening dat deze openheid wel voor erg weinig verbondenheid tussen 

woning en omgeving zorgt, en daarmee geen warmte wordt gecreëerd om tot een stedelijk milieu te 

komen.
91

 De geconcentreerde bebouwing in lagen boven elkaar vraagt om een ontwikkeling waarbij de 

toegang van de straat naar huisdeur weer mogelijk wordt gemaakt voor bewoners en leveranciers, 

zonder de intimiteit van het leefmilieu achter de eigen voordeur te verstoppen. Er is behoefte aan een 

nieuw stedebouwkundig concept. Om deze reden vraagt de Woningdienst in 1962 de prominente 

architecten Bakema, Van Gool en Aldo van Eyck om over een oplossing na  te denken en hun ideeën 

in een plan om te zetten voor een braakliggend stuk grond in het zuidelijke deel van Buikslotermeer. 

Het wordt als experimentgebied gezien, waarbij de voorlopig bepaalde voorschriften overboord mogen 
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worden gezet en het stedebouwkundig plan mag worden veranderd, met als doel de verbetering van de 

volkshuisvesting.
92

  

Van Gool, die uiteindelijk de opdracht krijgt, wil de woonstraat aanpakken en tot een betere vorm 

komen dan die van het bekende galerijtype. ‘Plan van Gool’ bestaat uit zo’n zeven gebouwblokken die 

over het groene terrein - met genoeg parkeerruimte - meanderen. Ook zijn er twee torengebouwen van 

zestien woonlagen aan de kant van het naastgelegen winkelcentrum gepland. Bij de gebouwen, die uit 

vijf woonlagen bestaan, zijn luchtbruggen opgenomen. Deze zijn ontleend aan Schiphol, wat ook een 

project van Van Gool is, en geven toegang tot andere delen van het complex. Via deze luchtbruggen is 

een wandelroute door grote delen van het plan gevoerd, die tot aan het winkelcentrum reikt.
93

 Vlak na 

de oplevering in 1968 trekken de woningwetwoningen, die relatief klein zijn en daardoor minder 

geschikt voor gezinnen, vooral een middenklasse van starters, jonge academici, kunstenaars en 

vormgevers.
94

  

40.  41. 

„Plan van Gool‟, Jaartal onbekend    Eén van de luchtbruggen, 2011 

 

‘Plan van Gool’ doet denken aan een experiment uit de jaren twintig, waar de architect Michiel 

Brinkman al ‘luchtstraten’ bedenkt om de bovenwoningen van het Rotterdamse Justus van 

Effencomplex te ontsluiten. Deze zijn zo breed dat toentertijd een bakkerswagen er overheen kon 

rijden. In de jaren zestig wordt de galerij opgevat als een apart element, dat met hangbruggen wordt 

verbonden met de woningen. Op het Dijkgraafplein in Osdorp wordt van 1976-1970 aan een 

gebouwencomplex gewerkt naar een ingezonden ontwerp architect J.P Kloos voor prijsvraag voor 

Experimentele Woningbouw van de Bond voor Nederlandse Architecten (BNA) in 1962. Kloos maakt 

gebruik van ‘hangbrugmaisonettes’: overdekte galerijen die twee lagen maisonettes, in totaal dus vier 

bouwlagen, ontsluiten. Hij zegt zelf het volgende erover: De schakel is het gebied tussen de netto 

woning en de buurtschap, ongeacht de hoogte boven het aardoppervlak. In de lift al, maar vooral op 

de brug, ontmoet men straatgenoten. De hangbrug moet dus breder zijn dan een mini-galerij. Het 
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moet er beschut zijn en moeder-de-vrouw moet er overzicht over hebben. Pietje mag buiten spelen, 

maar bijv. nog niet voorbij de trappen.
95

  

 42.  43.  

De „hangbrugmaisonnettes‟ aan het Dijkgraafplein, jaartal onbekend. Dwarsdoorsnede flat „Plan van Gool‟, 

1964-1965 

 

De galerij, in wat voor een vorm dan ook, krijgt in de jaren zestig een sociale betekenis toegekend, om 

hiermee de zogenaamde ‘massificatie’ tegen te gaan. Laat jaren vijftig betreurt Van Gool dat de band 

van de mens met zijn woning steeds losser is geworden. Hij pleit voor meer flexibiliteit in de woning: 

Wanneer onze woningen niet langer een starre indeling bezitten, maar zo zijn gebouwd dat men door 

het verplaatsen van eenvoudig geconstrueerde, niet dragende scheidingswanden of losse kasten, de 

totale ruimte aan zijn eigen behoefte kan aanpassen, dan wel „zomaar‟ kan variëren zoals het op een 

gegeven moment prettig lijkt, komen wij op een royalere wijze tegemoet aan het natuurlijk verlangen 

van de mens zijn eigen omgeving te bepalen.
96

 En waar ook Van der Poel in 1961 van mening is dat 

het persoonlijke karakter van de woning moet worden gezocht in het ‘naar eigen smaak in te richten’ 

interieur, wil de gemeente bij de planvorming voor de Buikslotermeer-Zuid juist niet de intimiteit van 

het leefmilieu áchter de eigen voordeur te verstoppen. Dus komt Van Gool met de luchtbruggen, al 

lijkt hij zelf eind jaren zestig niet meer erg te spreken over ‘herkenbaarheid’:  Alle woningen hebben 

hun eigen toegang aan de galerij (deur of trap). Het gepraat over de herkenbaarheid vind ik geklets. 

Het is te soft, te menselijk. Dit soort woorden doet het goed. De herkenbaarheid maar dan van de 

woonomgeving als totaal ontstaat door het sociale patroon. Als een wijk als deze het gezicht is van 

deze tijd dan is dat van een heel andere orde dan dat iedereen zijn eigen deurtje kan herkennen.
97
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De stedebouwkundige en criticus Hugo Priemus vindt ‘Plan van Gool’ een eerherstel voor de 

middelhoge bouw die op dat moment door bijna iedereen is verlaten. De kwaliteit zit volgens hem in 

de stedebouwkundige opzet die de -kennelijk- forse huren rechtvaardigen. Hij acht het experiment 

geslaagd, echter vreest hij dat dit type bouw niet grootschalig zal worden toegepast gezien dat te 

kostbaar zal zijn.  Al zou het project alleen maar bewijzen dat middelhoogbouw, onder bepaalde 

kondities, helemaal geen achterhaalde woonvorm is, dan dat zou dat op zichzelf al een heel winstpunt 

zijn.
98

 

 

4. 5 Schaalvergroting  

In 1960 gaat een bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de statistiek uit van een 

bevolkingsgroei van dertien naar twintig miljoen in het jaar 2000. Bij de oplevering van de miljoenste 

naoorlogse woning twee jaar later wordt het landelijke woningtekort op 280.000 geschat.
99

 In het 

rapport van Commissie Hoogbouw-Laagbouw uit 1961 wordt het volgende bepleit: Om in de komende 

jaren te kunnen voldoen aan de toenemende behoefte aan gebouwde ruimte is het noodzakelijk de 

bouwcapaciteit op te voeren door industrialisatie, standaardisatie en de grootst mogelijke efficiency 

bij de uitvoering.
100

 Aan hun wens wordt voldaan als Pieter Bogaers aantreed in 1963 als minister van 

Volkshuisvesting. Hij wil er namelijk voor zorgen dat de woningnood in tien jaar is opgelost en komt 

met een herzien beleid volkshuisvesting waarin de kwantiteit van de woningproductie met behulp van 

de niet-traditionele bouwmethode sterk wordt opgevoerd. De stimuleringsmaatregelen uit de jaren 

vijftig worden uitgebreid. Het ministerie geeft een subsidie van 25 procent op een woning dat is 

uitgevoerd in systeembouw en gemeenten krijgen extra nieuwbouwcontingenten toegekend als ze 

woningen bouwen volgens een gecertificeerd arbeidsbesparend systeem.
101

 Het ministerie streeft niet 

specifiek naar hoogbouw, maar omdat de industrie systemen ontwikkelt die vooral toepasbaar hierop 

toepasbaar zijn is dit wel een logisch oorzaak - gevolg geval.
102

 Een enorme hoogbouwgolf is het 

gevolg wat resulteert in een record in 1967 waarin bijna 75 procent van totale landelijke bouw in zes 

of meer lagen uitgevoerd.  De Bijlmermeer, met circa 100.000 inwoners zal als meest extreme 

voorbeeld van een verticaal woongebied gelden.
103   

 

4.6 Twee belangrijke hoogbouwprojecten 

‘Molenwijk’: honderd procent hoogbouw 
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De stimulans vanuit het ministerie komt goed uit want er zijn nog genoeg mensen in Amsterdam te 

huisvesten. Naast de wijken meer oostelijk in Amsterdam-Noord, ligt er in Oostzaan-Noord een 

gebied wat tevens geschikt is voor nieuwbouw. Het is een voormalig baggerterreinen, wat kosten 

bespaart omdat dure ophogingen achterwege kunnen blijven. Een ander kostenbesparing is de keus 

voor de aannemer Indeco-Coignet uit het nabijgelegen Zaandam. Omdat de reikwijdte van een fabriek 

beperkt is - transport over meer dan veertig, vijftig kilometer is onrendabel -  richt Indeco-Coignet zich 

op de Amsterdamse markt. De aannemer zal consequent systeembouw in gewapend beton toepassen. 

Architect K. Geerts, die ook de vijf flatgebouwen aan de J.H. Van Heekweg ontwerpt, komt tot een 

grootschalig project bestaande uit 1.200 woningen volledig bestaande uit hoogbouw. De bouw kan 

starten in 1966, waarna het twee jaar later wordt opgeleverd. 

Het project staat al snel bekend onder de naam ‘Molenwijk’ dat is ontleend aan het 

stedebouwkundig plan dat aan de wijk ten grondslag ligt: vier complexen bestaande uit ieder 

vier woonblokken - van tachtig meter lang en tien woonlagen hoog - die als molenwieken 

rond een centraal gelegen parkeergarage zijn gegroepeerd. In de jaren voorafgaande aan het 

ontwerp heeft het autobezit een enorme vlucht genomen en de gemeente wil zowel de auto uit 

het zicht als een duidelijke scheiding tussen het woonmilieu en autoverkeer.
104

 De liften en 

trappenhuizen worden zo dicht mogelijk bij de - centraal gelegen - garages gesitueerd 

waardoor de afstand die de bewoner van auto naar woning zo kort mogelijk is.
105

 In de - 

groene- ruimten rondom de bouwblokken is snel en langzaam verkeer van elkaar gescheiden. 

Net als andere delen van Amsterdam-Noord is er, ten behoeven van de collectieve buitenruimten,  

gekozen voor grondbesparende hoge bouw en parkeergarages om de auto’s aan het zicht te onttrekken. 

In deze buitenruimten wordt snel autoverkeer en langzaam voetgangers- en fietsverkeer van elkaar 

gescheiden. Het gedachtegoed van ‘De Nieuwe Bouwers’ om de functies wonen, werken en verkeer te 

scheiden wordt duidelijk doorgevoerd. Ook de hieraan gekoppelde idealen ‘licht, lucht en ruimte’ zijn 

leidend. 
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 44.  45.  

Dwarsdoorsnede flat in Molenwijk, 1968           Luchtfoto van Molenwijk, jaartal onbekend         

 46. 

Artist impression van Molenwijk, 1968 

 

J.J. Vriend schrijft in 1967 over molenwijk: De galerijen zijn breder dan tot nu toe gebruikelijk, 

namelijk 1,54 meter. De woningindelingen zijn zeer variabel en technisch bijzonder goed uitgevoerd. 

(..) Door de galerijen vervalt men automatisch weer in het technisch-verticale ritme dat bij dergelijke 

hoge woongebouwen onvermijdelijk schijnt, en dat het vooral op papier zo decoratief doet.
106 

 

‘Bijlmermeer’: negentig procent hoogbouw 

Als de eerste wijken in Amsterdam-Noord hun vormen aannemen blijkt dat de behoefte aan 

woonruimte nog steeds aanzienlijk is en zelfs de noordelijke uitbreidingen daar onvoldoende in 

kunnen voorzien. Zo wordt er in 1965 nogmaals besloten tot een nieuwe uitbreiding, ditmaal in 

zuidoostelijke richting: de Bijlmermeer. Dit is een polder tussen Diemen en Weesp, behorend tot de 

gemeente Weesperkaspel dat na een enorme lobby van de gemeente door het ministerie wordt 

toegekend aan Amsterdam. In het Uitbreidingsplan van 1935 was deze mogelijkheid ook al 

langsgekomen maar de grote afstand van de bestaande stad werd toen als te nadelig beschouwd. Ook 
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de westelijke en zuidelijke uitbreidingen volstonden op dat moment.
107

 De gemeenteraad voelt zich 

ingenomen met de genomen maatregelen om te streven naar een productie van 4500 woningen per 

jaar. Ze verwachten dat het woningtekort omstreeks 1974 zal zijn verdwenen.
108

  

Aan de vooravond van de bouw heerst er een enorm optimisme over ‘de stad van de toekomst’. 

Burgemeester G. Van Hall: Nergens in de wereld is er ooit een mooiere en modernere stad gebouwd 

van vergelijkbare afmetingen. De kans is hier: een project voor de meest plezierige wijk die men zich 

kan voorstellen.
109

  

 

Het stedebouwkundig plan wordt ontworpen door een groep stedebouwkundigen onder leiding van 

architect-stedebouwkundige Siegfried in samenwerking met hoofd Stadsontwikkeling Jakoba Mulder. 

Ze ontwerpen een plan dat voorziet in een rechthoekig stelsel van verhoogde autowegen, die de auto’s 

van de voetgangers moet scheiden, en die zijn verbonden met parkeergarages die een prominente plek 

krijgen toegewezen. Hierbinnen bevinden zich de flatgebouwen - in de Bijlmermeer is gekozen voor 

negentig procent hoogbouw - met genoeg ruimte voor een groene en autovrije omgeving. Net als de 

plannen voor Amsterdam-Noord kunnen de stedebouwkundigen hun functionalistische ideeën 

tot uitvoering brengen in de Bijlmermeer.  

 

Het grote gebied wordt in vijven opgedeeld, waarvan met het eerste plan in 1966 wordt begonnen: een 

viertal galerijflats van elf lagen met elk driehonderd woningen. De architect van de flats is Kees 

Rijnboutt, de gemeentearchitect, die ook verantwoordelijk is voor de drie haakflats in Banne 

Buiksloot. Hoogoord, de eerste flat die in de Bijlmermeer wordt opgeleverd,  kan in 1968 door de 

eerste bewoners worden betrokken. In de eerste helft van de jaren zeventig volgt het grootste deel van 

de resterende 100.000 bewoners. Zij zullen voornamelijk komen te wonen in de zogenaamde 

‘honingraatflats’, vernoemd naar de honingraatvormige structuur waarin ze zijn opgesteld.    

 

47.  
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Bij de architectonische uitvoering speelt de woonstraat een belangrijke rol. De informatiefolder 

‘Bouwen en wonen in de Bijlmermeer’ zegt er het volgende over:  De parkeergarages zijn met de 

flatgebouwen verbonden door een overdekte woonstraat. Die woonstraat is ook iets unieks. Zij loopt 

namelijk over de gehele lengte op de eerste verdieping door de flatgebouwen. Men bereikt de liften 

dus droog en windvrij. Zo‟n woonstraat kan zelfs een gezellige straat worden, want hieraan liggen 

algemene ruimten, waar bijvoorbeeld crèches, feestzaaltjes, bejaardensociëteiten, zouden kunnen 

worden gevestigd. Ook het contrast tussen veel onderlinge contacten buiten, die bijvoorbeeld kunnen 

worden opgedaan in de woonstraat, als grote privacy in de woning wordt van groot belang geacht.
110

 

De woonstraten krijgen dus, net als bij ‘Plan van Gool’ een prominente plek in de woonomgeving. 

 48.  49.  

Dwarsdoorsnede - met linksonder de woonstraat - van een flat in- en artist impression van de Bijlmermeer, 1968 

 

In de eerste fase van de planvorming, begin jaren zestig, zijn arbeiders uit de saneringswijken in de 

binnenstad de beoogde bewoners. Echter ziet het ministerie niets in het verstrekken van zogenaamde 

‘gewenningssubsidies’ waardoor de relatief dure woningen kunnen worden betrokken door arbeiders. 

De gemeente zal zich moeten richten op de hogere inkomensgroepen waarbij het de bedoeling is dat 

de middenklasse uit de Westelijke Tuinsteden naar de Bijlmermeer trekt en hun woningen beschikbaar 

worden voor de arbeiders. De gemeente verwacht dat door de welvaartsgroei het grote deel van de 

bevolking zal ‘opklimmen’ tot de middenklasse en na enkele jaren betere salarissen zullen hebben.
111

 

Wethouder mr. Th. C. M. A. Elsenburg is zeer tevreden met de populariteit van de woningen in 

Buikslotermeer en Molenwijk wat volgens hem voor een goede doorstroom zal zorgen. Hij acht het 

bemoedigend dat een groot gedeelte van de bewoners bereid is twee tot twee-en-een-half keer zoveel 
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huur te betalen en hiermee zal helpen oplossen van de woningnood. Om deze reden wordt er, net als in 

Amsterdam-Noord, gekozen voor kwalitatief woningbeleid in plaats van ‘uitgeklede bouw’ uit de 

eerste jaren van de wederopbouw. Het motto luid: hedendaags woningen, toekomstige huren. 

Elsenburg: Wij willen woningen bouwen voor het jaar 2000, dat wil zeggen woningen met meer 

kamers, met aanzienlijk grotere oppervlakte, met goede geluid - en warmte - isolatie, met garage, met 

gebruiksgroen, met flinke balkons, met liften, met huistelefoon.
112

 Inderdaad zijn, vergeleken met 

nadere woningen, de woningen relatief  ruim. In het globale programma van eisen voor het plan 

Bijlmermeer, dat door de Dienst Volkshuisvesting in 1963 wordt opgesteld, staat dat de 

galerijwoning negen meter is. Ter vergelijking: een eengezinshuis heeft een gemiddelde 

perceelbreedte van zes meter.
113

  

Maar de kosten van het bouwen met industriële bouwmethoden blijken hoger uit te komen en er zit 

niets anders op dan te bezuinigen. Dit leid ertoe dat onder andere het aantal liften wordt teruggebracht 

van 1 op 25 naar 1 op 90. Dit heeft de consequentie dat galerijen worden verlengd.
114

 Hierdoor zijn er 

na oplevering van de eerste flats al snel kritische geluiden te horen over de  tegenvallende kwaliteit 

van de woningen. De woonlasten zouden te hoog zijn wat wordt veroorzaakt door hoge bijkomende 

kosten voor liften, schoonmaken, parkeren en intensief onderhoud. De kritiek is dat de woningen 

helemaal geen - zoals dit door de gemeente is beoogd - mijlpalen in de geschiedenis van de 

Nederlandse woningbouw vormen.  Volgens Hugo Priemus zijn de ontwerpers van de plannen voor de 

Bijlmermeer niet de ‘grote’ woningbouwers zoals de architecten Zanstra, Groosman, Snelder, Wissing 

en Sterenberg. Niet de ontwerpers maar de bouwsystemen hebben de woningopzet bepaald. Wat er 

niet uit de bus kwam is niet het produkt van de kreativiteit der ontwerpers, maar het compromis dat zij 

hebben moeten accepteren. In de Bijlmer is geen toekomst te huur. Men kan er op hedendaagse wijze 

worden gehuisvest tegen een toekomstig huurniveau. De directeur van de Gemeentelijke dienst 

Volkshuisvesting verdedigt niet de woningen zelf maar gooit het op de kwaliteit van voorzieningen als 

verhoogde wegen, binnenstraten en gemeenschappelijke ruimten voor hobby, crèche en horeca.
115
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 50. 

Woningplattegrond van een woning van Rijnboutt, 1968 

 

Mulder zegt in 1965 over het voorlopige plan Bijlmermeer: Stellig zal de vraag bij velen opkomen, 

waarom er niet meer eengezinswoningen worden ontworpen. Deze woonvorm verslindt helaas veel 

terrein, en daarom is het niet goed mogelijk het percentage ervan veel groter te doen zijn, zonder de 

gewenste dichtheid los te laten.
116

 Deze uitspraak geeft de voorkeur aan van de generatie van Van 

Eesteren en Mulder, die de lijn willen volgen van het vooroorlogs Algemeen Uitbreidingsplan waarbij 

er wordt gedacht vanuit laagbouw met als evenwichtige componenten: middel- en hoogbouw. Zowel 

Mulder als Van Eesteren, die als adviseur bij het project betrokken is, zijn kritisch over de schaal van 

het Bijlmermeer-plan. Mulder maakt een alternatief stedebouwkundig plan, met meer laag- en 

middelhoogbouw en een grotere functiemenging.  

Maar hun invloed neemt langzamer hand af om plaats te maken voor een nieuwe generatie. De 

industriële woningbouw, in de vorm van hoogbouw, is het goedkoopst en snelst. Gezien de enorme 

woningnood wordt er ondanks de kritieken besloten tot een nagenoeg ongewijzigde uitvoering van het 

plan van Nassuth. Het eerste deelplan, de vier rechthoekige flats in traditionele strokenbouw, is de 

invloed van Mulder. Bij het Uitbreidingsplan uit 1934 ligt het idee stedelijke functies te scheiden ook 

ten grondslag, maar Van Eesteren’s geeft ‘bureaucratische’ analyse en onderzoek voorrang aan nieuwe 

stedebouwkundige plannen. De generatie van Nassuth kiest daarentegen wél voor nieuwe ‘spannende’ 

stedebouwkundige plannen. Voor beide stedebouwkundige geldt Le Corbusier als grote inspirator, 

maar waar voor het Uitbreidingsplan van Van Eesteren hoogbouw als tegenhanger van de laagbouw 
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ziet, is de Bijlmermeer letterlijk gebaseerd op het utopische plan van de verticale stad van Le 

Corbusier: ‘Ville radieuse’.  

 

4. 7 Grootheidsdenken en de roep om kleinschaligheid 

Bij het gehele gemeenteapparaat zijn tot diep in de jaren zestig de termen verwetenschappelijking, 

modernisering, standaardisatie en efficiency leidend. Dat deze belangen kunnen voorbijgaan aan het 

belang van de burger wordt goed geïllustreerd aan de hand van de geschiedenis van de Max 

Havelaarflats. 

De Max Havelaarflats, door architect D. Klein ontworpen, bestaan uit zes woonlagen op een berging 

van twee lagen. Ze worden in 1960 gebouwd aan weerszijden van de rustige Multatuliweg, aan de 

rand van Bos & Lommer. Enkele jaren kan de jeugd spelen voor het huis, zoals op de groene bermen 

tussen en langs de rijbanen van de Multatuliweg. Maar daarmee is het al snel gedaan, want deze weg 

moet in 1963 wijken voor de aanleg van de Einsteinweg, het eerste stuk van wat later uit zal groeien 

tot de ringweg A10. In 1966 wordt het Coentunneltracé, bestaande uit de Coentunnel -die Amsterdam-

Noord met de bestaande stad moet verbinden- en de Einsteinweg, feestelijk geopend. Maar de 

consequentie is dat de nieuwe weg zich ter hoogte van de flats uitstrekt over vrijwel de volle breedte 

tussen de beide gebouwen. En precies op het niveau van de eerste woonlaag komt sindsdien het 

verkeer rakelings langs de balkons rijden.
117

  

 

 

51.  

De Max Havelaarflat aan de Multatuliwegs, jaartal onbekend 
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 52.  53. 

De Max Havelaarflat aan de Einsteinweg, jaartal onbekend 

 

Particulieren investeerders kiezen wegens afzetoverwegingen over het algemeen wél voor een 

woonvorm waar bij de consument vraag naar is. Dit betekent dat ze inspelen op de - op dat moment 

heersende - woonbehoefte. Gedurende de jaren vijftig zien particulieren überhaupt niets in 

woningbouw. Omdat Nederland arm is, waardoor er geen markt is, maar ook omdat het Rijk de 

huurprijzen kunstmatig laag houdt betekent dit dat een exploitatie zonder financiële steun onmogelijk 

is voor nieuwbouw. Maar als de welvaart in de jaren zestig toeneemt, en subsidies niet meer alleen 

naar woningbouwverenigingen en gemeentelijke woningbedrijven gaan, wordt het ook voor 

particulieren financieel aantrekkelijk te investeren in woningbouw. Toch zien ze weinig heil in het 

investeren in hoogbouw, wat de woonbehoefte aangeeft.
118

  

In de jaren zestig bereikt het geloof in de maakbaarheid van de maatschappij zijn hoogtepunt, maar 

rond 1970 kantelt dit welvaartsdenken. Op grond van de lectuur van Marx, Freud en Marcuse worden 

internationaal de autoritaire staatsstructuren, de uitbuiting van de arbeidsklasse en het lot van de 

onderdrukte aan de kaak gesteld. De architectuur moet weer dienstbaar worden gesteld aan de burgers. 

De functiescheiding en gebrek aan identiteit zijn mikpunt van kritiek. Hoogbouw en de 

uitbreidingswijken die vooral uit eengezinswoningen en galerijflats bestaan worden flink 

bekritiseerd.
119

 De flatgebouwen worden niet langer meer gezien als een uiting van modern leven, 

maar ‘moderne kippenhokken voor bewoners’.  

De gepropageerde grootschaligheid, arrogantie van ontwerpers en bestuurders, grofheid van 

architectonische ingrepen en verloedering van de binnensteden leidde in de jaren zeventig e langere 

tijd tot een afkeer van veel wat modern aandoet. Al langere tijd heerst er in de architectenwereld 

ontevredenheid over het moderne bouwen. Enkele jonge, vooraanstaande architecten die hun oorspong 

hebben binnen de CIAM, verklaren in 1959 de CIAM dood en gaan door met hun eigen groep ‘Team 

X’. De thema's menselijke maat, variatie, experiment, ontmoeting en de herontdekking van de stad 
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worden populair. De combinatie van deze thema's leidde binnen de architectuur en stedebouw tot de 

typische veelvormige gevarieerdheid, wat zich culmineerde in het woonerf en de zitkuil. 

 54.  55. 

Woonhof        Zitkuil 

 

Een (oud)bewoner uit de Bijlmermeer: Vol goede moed volgen we op een zonnige oktoberdag in 1970 

in onze pas aangeschafte 2CV de verhuiswagen, van onze tweekamerverdieping in Oud-Zuid naar 

onze brandnieuwe vierkamerflat op vierhoog in de Bijlmer. Als we zijn aangekomen bij het flatgebouw 

Hogevecht, blijken de liften buiten werking te zijn. (..) Als alles binnen op zijn plaats is, genieten we 

van het vrije uitzicht op Abcoude, en van het feit dat we niet alleen een woon- en slaapkamer en 

keuken hebben, maar ook een badkamer met douche, een kinderkamer voor onze tien maanden oude 

zoon, en ook nog eens een studeerkamer voor mijzelf. (..) 

Langzamerhand dringt tot mij door dat de woonruimte wel ideaal voor ons is, maar dat de 

gehorigheid wel erg groot is. (..) 

In de liften stinkt het naar urine en de vuilstortkokers raken al snel verstopt door grofvuil dat er niet in 

past. En de huismeester durft al snel ‟s avonds niet zonder hond een ronde te doen. 

Tja, de Bijlmer, mooi beschreven in de prospectus. De woonstraten zouden plekken van ontmoeting 

worden, de nachtegaal zou er ‟s avonds zingen, en door de verhoogde snelwegen zou het veilig spelen 

zijn voor de kinderen. Maar in plaats van gemeenschapszin te tonen gaat iedereen in anonimiteit zijn 

eigen gang. (..) 

Al snel vinden we een koopwoning in het groene hart van Holland.
120
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Conclusie 

 

 

In dit onderzoek stond bouwen en wonen in hoogbouw in de Amsterdamse uitbreidingswijken uit de 

wederopbouwperiode centraal. Hierbij gelden de ontwikkelingen op sociaal, economisch en cultureel 

vlak op gemeentelijk en landelijk niveau als context. De onderzoeksvraag luidde: welke rol speelden 

bouwen en wonen in hoogbouw in de periode 1945-1970 in de uitbreidingswijken van Amsterdam, en 

in hoeverre is dit een uiting van sociaal, economische en culturele ontwikkelingen gedurende deze 

periode?  

In het inleidende hoofdstuk heb ik aan de hand van citaten, van architecten, stedebouwkundigen en 

ambtenaren van de gemeente Amsterdam, de discussie omtrent hoogbouw gedurende de jaren twintig, 

vijftig en zestig geïntroduceerd. De verschillende meningen over hoogbouw die hier naar voren 

kwamen werden in de drie hoofdstukken hierop volgend, aangevuld en verdiept. Het antwoord op de 

onderzoeksvraag kan als volgt worden samengevat: 

 

In de jaren twintig werd hoogbouw een punt van discussie in de zoektocht naar verbetering van de 

volkshuisvesting. Avant-gardistische architecten en stedebouwkundigen zagen een belangrijke rol 

weggelegd voor ‘gestapelde woningbouw’, terwijl de gemeente vooral uit financieel oogpunt er 

sceptisch tegenover stond. De gemeente is wel vanaf de jaren dertig, door actieve lobby van de Avant-

garde een nieuwe stedebouwkundige structuur gaan toepassen. Namelijk die van het open bouwblok, 

waarbij ‘Licht, lucht en ruimte’ het nieuwe credo was. Ook bij de totstandkoming van het Algemeen 

Uitbreidingsplan van de gemeente Amsterdam was dit enorm belangrijk. Door toedoen van Cornelis 

van Eesteren kreeg hierbij hoogbouw als accent in het landschap een esthetische rol toebedeeld. 

Bij de realisatie van het plan na de Tweede-Wereldoorlog, in de eerste helft van de jaren vijftig, werd 

de hoogbouw echter wegbezuinigd. De economie moest na de oorlog allereerst worden hersteld, 

samen met het bestrijden van de woningnood. Er was sprake van een enorme bevolkingsgroei - tussen 

1950 en 1970 steeg de bevolking in Nederland met drie miljoen mensen - en voor al deze 

nieuwgeborenen die in de jaren zestig op de arbeidsmarkt zouden komen moest er werk worden 

gecreëerd. De bouwsector speelde hierbij een belangrijke rol. Al waren de mogelijkheden van de - in 

het buitenland al toegepaste - industriële bouw bekend, de regering hield vast aan de arbeidsintensieve 

traditionele bouw. Mede als gevolg van de strikte wederopbouwpolitiek die werd bedreven, trok de 

economie midden jaren vijftig aan. Langzaamaan kreeg ook hoogbouw voet aan de grond. De door 

Van Eesteren bepleitte hoogbouw werd in de Westelijke Tuinsteden en Buitenveldert alsnog als 

stedebouwkundig accent -‘landmark’- toegepast.  

De economie was aangetrokken maar de woningbehoefte was nog  groot, door de nog altijd groeiende 

bevolking, de gezinsverdunning (mede door de senioren die makkelijker zelfstandig konden wonen) 
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en mensen ging steeds meer eisen stellen aan de grootte van hun woning. Pieter Bogaers, minister van 

Volkshuisvesting was verantwoordelijk voor een enorme opvoering van de woningproductie door het 

impuls aan de stimulans van geïndustrialiseerde bouwsystemen. Deze systeembouw zorgde dat er snel 

en veel woningen konden worden gerealiseerd, mits in hoogbouw. Dit had een landelijke 

hoogbouwgolf in het begin van de jaren zestig als gevolg, wat in Amsterdam heel duidelijk zichtbaar 

werd in Amsterdam-Noord en de Bijlmermeer die respectievelijk uit 100 en 90 procent hoogbouw 

bestaan. Waar Van Eesteren in de hoogbouw als esthetische tegenhanger van laagbouw beoogde, zette 

zijn opvolgers bij de gemeente enkel hoogbouw in wat de geboorte betekende van de verticale 

woonwijken in Amsterdam. 

 

In de jaren vijftig begon de ontkerkelijking steeds sterkere vormen aan te nemen, religieuze partijen 

kregen een serieuze concurrent aan de socialisten. Je zag dit al begin twintigste eeuw waar in 

Amsterdam zowel religieuze, socialistische en meer neutrale woningcorporaties naast elkaar actief 

waren. Terwijl in deze periode overheden zich niet te veel met de bevolking bemoeiden veranderde het 

naoorlogse Nederland in een verzorgingsstaat met premier Willem Drees (PVDA) op kop. Alles werd 

paternalistisch bestuurd van bovenaf: nationaal, regionaal en het kleinschaliger niveau van 

bijvoorbeeld woningcorporaties. Zo werd door ‘vadertje Drees’ de ouderdomsvoorziening (AOW) 

geïntroduceerd  en hadden bewoners van een flatgebouw gemeenschappelijk ‘kijkgroen’ waar je 

vooral niet op mocht voetvallen, ‘want dan had immers niemand er wat aan’. De verzorgingsstaat was 

geboren.  

Dit gemeenschapsdenken zag je ook duidelijk terug in de bouw, niet langer werd voor het individu 

gebouwd maar voor het collectief. Collectieve voorzieningen als grasvelden, hobbyruimten en C.V. 

werden de norm. Al deze elementen werden mogelijk door de toepassing van hoogbouw. Hoogbouw 

betekende bijvoorbeeld meer grondoppervlak voor collectief groen en de hoge kosten voor 

voorzieningen als liften konden door alle bewoners in het complex worden gedeeld. De mechanisatie 

van het huishouden had een enorme vlucht genomen, en de spiksplinternieuwe woningen waren 

meestal luxueus en ruim opgezet. Wonen in hoogbouw stond voor een modern leven, met de stichting 

‘Goed Wonen’ en hun adviezen voor praktische en modieuze interieurs als voorbeeld.  

Ook de woningbouwprojecten zelf werden grootschaliger, van een enkele galerij flat in Osdorp naar 

een volledig nieuwe stad in Amsterdam-Zuidoost. In de jaren vijftig werd de verkeersstructuur als als 

belangrijk ervaren, wat met de jaren alleen nog maar meer werd. Niet gek want in 1960 had ongeveer 

één op 6 gezinnen een auto, in 1970 één op de 1,6. Langzame voet- en fietsverkeer werd van het snelle 

autoverkeer gescheiden, parkeergarages werden geïntegreerd in de gebouwen waardoor het collectieve 

groen autovrij zou blijven en de bewoner een zo kort mogelijke afstand zou hoeven af te leggen van 

auto naar woning. Ook werd de auto gebruikt om er een dagje mee op uit te trekken, men kreeg 

namelijk - ondermeer door de invoering van de 5-daagse werkweek in 1955 - steeds meer vrije tijd. 
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Niet alleen de auto, ook de telefoon en televisie zorgden voor een grotere actieradius. Hoogbouw 

zorgde - letterlijk en figuurlijk - voor dit gewenste bredere zichtveld.  

 

Echter schuilde in het bouwen voor het collectief een gevaar, namelijk massaliteit. De angst hiervoor 

sluimerde al sinds de opkomst van het flatgebouw eind jaren vijftig. En om dit tegen te gaan werd 

tijdens ontwerpprocessen in de jaren zestig door architecten een oplossing gezocht in de woonstraat. 

Architecten wilde de gebruikelijke galerij vervangen door alternatieven die identiteit moesten 

teruggeven aan de bewoners en intimiteit terugbrengen in hoogbouwcomplexen. Dit sterke verlangen 

naar identiteit wordt als volgt verklaard. Rond 1960 is er een breuk met het verleden, nieuwe 

opvattingen en wijzen van leven werden breed in de maatschappij geaccepteerd. Zo was niet langer het 

‘huisje-boompje-beestje’ ideaalgezin het ideaal. De industrialisatie in de jaren vijftig en de groei van 

de dienstensector in de jaren daarna, vroeg om hoger opgeleide werknemers. Steeds meer vrouwen 

gingen werken, jongeren gingen langer naar school waardoor een krachtige jeugdcultuur ontstond. De 

invoering van de Pil in 1963 verbrak alle toenmalige tradities. Er waren enorme veranderingen binnen 

het gezin, de religies, opvattingen over de rol van man en vrouw, politiek, welvaart, seksuele 

vrijheden, vernieuwde industrie en gezondheidzorg. De Nederlanders werden in de jaren zestig meer 

zelfstandig en onafhankelijk. Niet de zuil, groep of familie waartoe men behoorde maar het individu 

begon steeds belangrijker te worden. Tegelijkertijd was er onvrede over de teloorgang van de 

traditionele samenleving waarin mensen met elkaar samenwoonden en werkten. 

 

In de tweede helft van de jaren vijftig, toen hoogbouw nog een nieuwe bouwwijze was, werd het 

steeds dominanter aanwezig in het Amsterdamse landschap. De toename van hoogbouwprojecten 

betekende een meer wijdverspreide discussie. De bewoners, die met de sterker wordende democratie 

meer werden gehoord, kregen bijvoorbeeld d.m.v. enquêtes een stem in de discussie over ideale 

woonvormen. Alle partijen, betrokken bij bouwen en wonen in hoogbouw, waren verdeeld over de 

kwestie. Er was hoe langer hoe meer kritiek te horen, waar vooral het onpraktische karakter van het 

wonen in hoogbouw en de emotionele en medische gesteldheid van de bewoners voorop stond. De 

woonsituatie van een jong gezin in een flatwoning waarbij het kind niet gemakkelijk buiten kon spelen 

zonder toezicht, werd bijvoorbeeld als zeer onbevredigend gezien. En bewoners zouden door de 

massaliteit en het repetitieve karakter van hoogbouwcomplexen hun identiteit verliezen en grote kans 

maken op zogeheten ‘flatneurose’.  

De gezochte oplossing, de woonstraat, was een architectonische bijdrage aan de totstandkoming van 

de nieuwe wijken. Echter waren het toch vooral de ‘spannende’ stedebouwkundigen structuren die 

leidend waren en vloeide de architectuur voornamelijk voort uit de keus voor het bouwsysteem waarin 

ze werden gerealiseerd. En de collectieve voorzieningen waren veelal een goedmaker voor  de 

bouwefficiency die voorop stond. Gedurende de jaren zestig ging de grootschalige top-down planning 
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nogal eens voorbij aan het belang van de - individuele - bewoner. Rond 1970  kantelde dit 

grootheidsdenken en was er een terugkeer naar het kleinschalige waar de menselijke maat voorop 

stond. Ook was er een herwaardering voor de oude stad, voor de arbeidersbuurten uit de negentiende 

eeuw waar die de modernist zo graag afgebroken had zien worden.  

De ideologie van de jaren zestig had wel nog zijn uitwerking op de architectuur in de jaren zeventig. 

Veel woningbouwprojecten, waarover de besluiten in de jaren zestig al waren gemaakt, zijn toen tot 

uitvoering gekomen. Zoals enkele projecten in Amsterdam-Noord en een groot gedeelte van de 

Bijlmermeer. Hoogbouw, gebouwd in de jaren zeventig, maar een product van een decennia hiervoor. 

Architectuur, als elke kunstvorm, is een uiting van sociaal, economisch en culturele ontwikkelingen 

binnen een maatschappij. Deze ontwikkelingen zijn de ‘schuivende panelen’: wisselende 

perspectieven in een steeds veranderende tijdsgeest. Vandaag de dag wordt hoogbouw - binnen de 

volkshuisvesting - erg laag gewaardeerd. In mijn onderzoek is deze vorm van architectuur in zijn 

context geplaatst, om het zo begrijpelijk te maken. Een bijdrage van mij om tot een (her)waardering te 

komen. Architectuur uit het verleden heeft bestaansrecht in het heden. En de toekomst. 
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