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Lupinestraat 13-27 
Amersfoort

WBV Goed Wonen
Woningen voor ouden van dagen

G. Adriaans

1933

Geen beschermde status, wordt door Amersfoort gecategoriseerd als waardevol 
pand.

Gemeente Amersfoort

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers

Woningen voor ouden van dagen

Terug naar Inhoudsopgave

http://www.amersfoort.nl/ro-online/NL.IMRO.0307.BP00003-0301/t_NL.IMRO.0307.BP00003-0301_3.7.html
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Bronnen

Gabriel Metsustraat 34
1071EC Amsterdam 

Woonblok

Michel de Klerk

1911

Rijksmonument
1113

Pand, deel uitmakend van een huizenblok, in een trant die met zijn hoekige en 
stekelige detaillering het begin van de Amsterdamse School aankondigt in Amster-
dam

Monumentenregister

WENDINGEN 1924 nummer 9 en 10

Het Hillehuis

Terug naar Inhoudsopgave

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=1113&oOrder=ASC&cLast=1&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=1113&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER
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Oostzaanstraat,Spaarndammerplantsoen, Hembrugstraat, Zaanstraat - Amsterdam
Gerestaureerd
Eigen Haard 
Woningen, museum
Gepland als woningcomplex voor arbeiders, ook paleis voor de arbeiders 
genoemd.

Michel de Klerk, Berend Boeyinga
Hildo Krop
1917 - 1921
Eigen Haard
Rijksmonument
3961

Gepland als bezoekerscentrum voor het uiteindelijke Werelderfgoed.

Achtergrond 

In 1917-1918 ontwerpt De Klerk in opdracht van Eigen Haard een derde 
woningcomplex met arbeiderswoningen aan het Spaarndammerplantsoen: Het 
Schip. Aan de Oostzaanstraat zit middenin het complex een schoolgebouw. Deze 
school stond al op deze locatie voordat de Klerk aan zijn ontwerp begon en is in 
eerste instantie aan weerszijden ingebouwd met een tweetal ronde overkluizingen. 
In 1925 is het oorspronkelijke ontwerp van de Klerk alsnog uitgevoerd, waarbij de 
school door een derde bouwlaag werd geïntegreerd in de rest van het bouwwerk. 
Aan de zijde van het Spaarndammerplantsoen kwam een postkantoor. Een idee 
van directeur Gemeentelijke Woningdienst, Arie Keppler: met een postkantoor in 
de buurt sparen de arbeiders misschien meer. In de binnenplaats van het gesloten 
bouwblok staat een verenigingsgebouw / vergaderhuisje. Vanwege de vorm kreeg 
het complex al snel de bijnaam ‘ Het Schip’. Het complex werd in 1921 opgeleverd 
en vormt het hoogtepunt van de Amsterdamse School en van het oeuvre van De 
Klerk. Het is een voorbeeldproject van hoe fraai sociale woningbouw kan zijn. Er 
is een koppeling tussen massa en individualiteit. Het is een groot blok woningen, 
maar toch heeft iedere woning iets unieks. Door de vele detailleringen en de 
benodigde aandacht én benodigd vakmanschap van de bouwvakkers, kwamen 
de bouwkosten bovengemiddeld hoog uit. Echter niet te hoog, volgens wethouder 
Wibaut: ‘Al bouwt de heer De Klerk duur, hij bouwt niet TE duur, want het werk 
van een buitengewoon kunstenaar kan dat nooit zijn’.

Exterieur

Het is een uitbundig, rijk gedetailleerd gebouw met verschillende kleuren 
dakpannen en bakstenen, waarbij ook veel verschillende metselverbanden zijn 
toegepast. De wanden hebben horizontaal golvende uitstulpingen, veelvormige 

HET SCHIP



raampartijen, bijzondere erkers en zijn versierd met beeldhouwwerken van 
Hildo Krop. De gevels zijn verschillend vormgegeven. De Zaanstraat, langs het 
spoor, oogt golvend en snel, ter begeleiding van de langsrijdende trein. Op de 
hoek Zaanstraat / Hembrugstraat bevindt zich ‘de sigaar’, een fraai afgeronde 
hoekerker. Halverwege de Hembrugstraat wijkt de bebouwing terug waardoor 
een pleinruimte ontstaat. Hier is ook de kenmerkende toren te vinden. De gevel 
aan de Oostzaanstraat kenmerkt zich door de integratie van de school en door de 
entree naar de binnenplaats. Aan het Spaarndammerplantsoen bevond zich een 
postkantoor, dat nu als museum wordt gebruikt. Het complex is rijk vormgegeven 
met beeldhouwwerk aan de gevels. Aan het postkantoor zijn een posthoorn 
en een bliksemschicht te zien, symbolisch voor posterijen en telegrafie. De 
hazewindhonden en de vogels duiden op de snelle communicatie die de posterijen 
mogelijk hadden gemaakt. De gebeeldhouwde molentjes aan de Oostzaanstraat 
zijn een verwijzing naar de nabijheid van de Zaanstreek, waar veel arbeiders 
vandaan kwamen. De grootste concentratie van sculptuur bevindt zich bij de 
schoolingang: een boogschutter met jonge reeën, een gebogen houtsnijwerk met 
hollend paard, een beeldje van een herder met staf en drie hoofden van veulens, 
verwijzend naar de oorspronkelijke naam van de school: De Veulens.

Interieur

Tijdens een renovatie eind jaren ’70 van de 20e eeuw zijn de oorspronkelijk 
102 woningen samengevoegd tot de huidige 82, waardoor de woningen ruimer 
werden. De woningen werden ook voorzien van een douchegelegenheid.

Recente ontwikkelingen

Na deze renovatie heeft Eigen Haard op dit moment weer een ingrijpende 
restauratie in voorbereiding. Ook komt het schoolgebouw in 2014 leeg, omdat de 
school gaat verhuizen naar een nieuwbouwlocatie elders. Eigen Haard heeft deze 
ruimte verworven van het stadsdeel zodat het aan Museum Het Schip verhuurd 
kan worden. Het museum kan daar dan uitbreiden tot een volwaardig museum 
voor de totale kunststroming de Amsterdamse School.

Amsterdamse-School

Monumentenregister

Wendingen 1919 nummer 2
WENDINGEN 1924 nummer 9 en 10

Bronnen

Terug naar Inhoudsopgave

http://www.amsterdamse-school.nl/objecten/gebouwen/het-schip/
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=3961&oOrder=ASC&cLast=1&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=3961&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER
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Van der Helstplein 7, 9, 11, 13, 15, 17
Rustenburgerstraat 323
Karel du Jardinstraat 47
Amsterdam

Naamloze Vennootschap Amsterdamsche Bouwmaatschappij
Etagewoningen met winkels

Kramer P.L.

1919-1920

Rijksmonument
527852
Niet stijlzuiver, met invloeden
Inleiding

Ensemble van 24 WONINGEN met 8 WINKELS op de kop van een gesloten 
bouwblok, dat is gelegen aan de noordzijde van het gedeelte van de Pijp dat 
binnen Plan Zuid van H.P. Berlage valt. Aan de voorzijde van het bouwblokdeel, 
twaalf vensterassen breed, bevindt zich een klein plein. De afmetingen van de 
de bouwkundige eenheid zijn 45 (plein) bij 10 (zijstraten) meter. De woningen, 
althans de gevels, zijn in 1916 ontworpen door P.L. Kramer voor de ‘Naamloze 
Vennootschap Amsterdamsche Bouwmaatschappij’. De bouw van het eerste door 
Kramer ontworpen woongebouw, uitgesteld vanwege de Eerste Wereldoorlog, 
werd in 1919 begonnen en in 1920 voltooid in de stijl van de Amsterdamse School.

N.B. Bij de restauratie is de noordelijke zijgevel niet in de oorspronkelijke staat 
teruggebracht.

Omschrijving

De woningen zijn op een rechthoekige plattegrond (met uitbouwen) in Vlaams 
verband opgetrokken over vijf bouwlagen met op de hoeken hoge geknikte 
schilddaken, gedekt met rode holle pannen. De symmetrische, lange gevel 
is aan de pleinzijde gelegen en wordt ingeklemd door de dwars geplaatste, 
identieke hoekdelen onder de kappen. De begane grond wordt over het hele blok 
ingenomen door winkels. De winkels hebben grote etalageruiten, gevat in een 
hardstenen omlijsting. Aan de bovenrand van de winkelzone loopt een houten 
strook met detaillering in Amsterdamse Schoolstijl. De toegangsdeuren tot de 
woningen hebben een horizontale verdeling in het venster, de winkels hebben 
winkeldeuren.

De woningen aan de pleinzijde hebben op de drie verdiepingen samengestelde 

Van der Helstplein



Bronnen

kozijnen met aan weerszijden van het stolpstel een vierruits zijlicht. Het bovenlicht 
heeft een tweedeling in het verlengde van de stolpnaald. De mezzanino heeft 
vierkante zolderramen met afgeschuinde, vierruits roedenverdeling met daartussen 
licht convex uitgemetselde penanten. De hoge borstwering is afgedekt met dwars 
gelegde rode nokvorsten. De overgang naar het gedeelte onder de kappen wordt 
gemarkeerd door een afgeschuinde travee met aan de binnenkant een hoger 
opgetrokken deel, tussen sleuven, waar oorspronkelijk de vlaggenmasten op 
stonden. Aan de buitenkant van de afgeschuinde travee verdwijnt de mezzanino. 
Op de hoeken wordt de afgeschuinde gevel beëindigd door vertand metselwerk. 
Op de zolderverdieping van de afgeschuinde travee bevindt zich een twaalfruits 
venster, daaronder op de drie verdiepingen omlopende achttienruits vensters met 
een houten stijl op de afgeschuinde hoek. De afgeschuinde hoeken naar de straten 
hebben op de verdiepingen eenvoudige vierruits vensters. Tussen de afschuiningen 
bevinden zich balkons met overhangende, verticaal gepotdekselde delen en 
dubbele balkondeuren. De balkons bevinden zich ook op de hoeken van de 
bouweenheid in de straten, direct onder een ronde, hoog oprijzende bouwmassa 
met daarin een getrapte hijsbalk, waarvan de vier delen door siersmeedwerk 
met elkaar verbonden zijn. Ter hoogte van de hijsbalken heeft het metselwerk 
tandlijsten, de dakrand heeft een afdekking van rode holle pannen. Onder de 
hijsbalk bevindt zich een klein zolderraam. De gevels aan de straatzijdes hebben 
per verdieping één samengesteld venster als aan de lange voorgevel en verder 
drie twaalfruits kozijnen. De kap heeft aan de onderzijde een houten ombouw, 
waarvan de kartelrand van de draagconstructie een decoratief element vormt.

Waardering

Ensemble van woon-winkelhuizen is van algemeen belang vanwege de stedenbou-
wkundige, cultuur- en architectuurhistorische waarde als redelijk gaaf en repre-
sentatief voorbeeld van etagewoningen in de stijl van de Amsterdamse School, 
met een karakteristieke gevelbehandeling waarbij de lange en korte zijden van het 
blok op verschillende wijze zijn behandeld en als karakteristiek onderdeel van het 
oeuvre van de architect P.L. Kramer.

Monumentenregister

WENDINGEN 1921 nummer 4 en 5

Terug naar Inhoudsopgave

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=1019235&oOrder=ASC&cLast=1&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=van+der+helstplein&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER#


Adres

Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting
Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid
Beschrijving

Henriette Ronnerplein 46-110, Thérèse Schwartzeplein 15-33, Pieter Lodewijk 
Takstraat 11-31, 2-32; Willem Pastoorsstraat 26-36, Henriette Ronnerstraat 2-42, 
Thérèse Schwartzestraat 1-13, Talmastraat 2-12, Burgemeester Tellegenstraat 60-
128, 130-198
Amsterdam
Gerenoveerd, deels verbouwd
De Dageraad
Etagewoningen en  winkels
Sociale woningbouw
Gemengde bestemming: woningen en winkels/bedrijfsruimtes
Michel de Klerk, Piet Kramer
John Rädecker
1918-1923
De Alliantie
Rijksmonument
1508, 37649 

Achtergrond

In 1917 werd door de Amsterdamse Gemeenteraad Berlage’s ontwerp voor 
Plan Zuid aangenomen. In het oorspronkelijke plan was op de plek waar nu de 
Coöperatiebuurt ligt een academisch ziekenhuis ingetekend, maar toen bleek dat 
het ziekenhuis een andere locatie prefereerde, werd het gebied aangewezen voor 
volkswoningbouw. In 1918 kregen enkele jonge woningbouwverenigingen grond 
aangewezen om hier woningen te bouwen. Het is onduidelijk wie het markante 
stratenplan voor de buurt ontwierp. Kohlenbach houdt het op een combinatie 
van Arie Keppler en de betrokken architecten. Vladimir Stissi vermeldt Berlage 
als ontwerper. De Gemeentelijke Woningdienst hield hierbij het hele ontwerp- en 
bouwproces nauwlettend in de gaten. Eén van de betrokken verenigingen was 
De Dageraad, die een jaar eerder door de arbeiderscoöperatie met dezelfde 
naam was opgericht. De Dageraad gaf aan Michel de Klerk de opdracht om 
twee woonblokken en twee pleinen te ontwerpen, met in het midden de P.L. 
Takstraat. De Klerk deelde zijn opdracht met Piet Kramer. De blokken werden 
ontworpen tussen 1918 en 1920, maar door stakingen en moeilijkheden bij de 
kredietverstrekking kwamen de bouwwerken pas in 1923 gereed. Aanvankelijk 
was er aan de noordzijdes van de pleinen ruimte gereserveerd voor twee lagere 
scholen, maar toen deze overbodig bleken, is Kramer in 1930-1931 gevraagd de 
ruimte te vullen met woningbouwblokken.

Exterieur

Het complex De Dageraad is ontworpen door Piet Kramer en Michel de Klerk. 
Er kan niet met zekerheid worden gezegd wie verantwoordelijk was voor 
welke delen, aangezien de architecten hier niets over hebben overgeleverd. De 
belangrijkste aanwijzingen zijn gesigneerde schetsen, maar het is aannemelijk 

De Dageraad



Bronnen

dat het ontwerp door beide architecten gezamenlijk tot stand is gekomen. Met 
enige zekerheid kan gezegd worden dat Kramer waarschijnlijk verantwoordelijk 
was voor de twee kenmerkende hoge torens op de hoeken van de Pieter 
Lodewijk Takstraat en de Burgemeester Tellegenstraat en dat Michel de Klerk de 
straatwanden aan de Pieter Lodewijk Takstraat en aan de pleinen heeft verzorgd. 
Aan het complex zijn op verschillende plaatsen kunst- en beeldhouwwerken 
geplaatst. Boven de winkels onder de torens zijn uit bakstenen opgebouwde 
beelden van een mannetje en een vogel te vinden van John Rädecker. Hieronder 
zijn twee bakstenen ‘plaquettes’ of gedenktekens te vinden, die de bouw van 
het complex en P. L. Tak memoreren. Aan de zuidelijke koppen van de blokken 
in de Pieter Lodewijk Takstraat zijn loden kraaiende hanen te vinden. Verder 
is op verschillende plaatsen de naam van de corporatie te vinden. Zo zijn er 
verschillende sluitstenen en op de pleinen onder de balkons zijn losse letters te 
vinden die gezamenlijk de tekst “De Dageraad” vormen.

Interieur

Het interieur van het complex, zoals bij de meeste sociale woningbouwcomplex 
dusdanig aangepast dat er niets of nauwelijks meer iets van over is gebleven. 
Vooral de woningen zelf moesten het ontgelden. Belangrijkste reden hiervoor is 
dat interieurs na verloop van tijd gewoonweg niet meer voldoen, beschadigen en 
dusdanig uit de mode raken dat het ondoenlijk is om deze bij een renovatieronde 
te behouden. Zo werden de vroegere woningen bijvoorbeeld gebouwd zonder 
badkamers en vaak zonder gangen. Bij het complex van De Dageraad zijn echter 
de trappenhuizen zo goed als intakt gebleven en met een renovatie in de jaren ‘80 
teruggebracht in de oorspronkelijke kleuren: blauw of groen met oker, met zwarte 
details.

Recente ontwikkelingen

Al snel bleek het revolutionaire en ingewikkeld gedetailleerde ontwerp van 
Kramer en De Klerk problemen met zich mee te brengen. In 1930 zijn, onder 
leiding van Kramer enkele wijzigingen aangebracht. Zo zijn de kenmerkende 
uitkragende kozijnen aan de PL Takstraat vervangen voor reguliere kozijnen 
en zijn de ramen van enkele woningen vergroot. In 2013 opende Museum Het 
Schip in de winkelruimte op nummer 128 een dépendance, vernoemd naar het 
Dageraadcomplex. 

Amsterdamse-School

WENDINGEN 1924 nummer 9 en 10

Terug naar Inhoudsopgave

http://www.amsterdamse-school.nl/objecten/gebouwen/de-dageraad-(oorspronkelijk-plan)/
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De Lairessestraat 5-11
Amsterdam

Bouwmaatschappij De Lairesse
Appartementen
Volkswoningbouw
Appartementen
Van der Mey

Geen beschermde status, misschien later onderdeel van beschermd stadsgezicht 
zuid

WENDINGEN 1920 nummer 3 en 4

De Lairessestraat en Jacob Obrechtstraat

Terug naar Inhoudsopgave
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Monumentnummer
Stijlzuiverheid
Beschrijving
Bronnen

Oosterpad
Bussum

Woningbouwvereniging Eendracht

Geen beschermde status

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers

Oosterpad

Terug naar Inhoudsopgave
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Bronnen

Koningin Emmalaan
Delft

WBV Volkshuisvesting
Woonhuis met winkels

Woonhuis met winkels
G. Versteeg

1936

Geen beschermde status

De Koningin Emmalaan is een singel met brede groene bermen langs het water. 
De toenmalige Delftse woningbouwvereniging Volkshuisvesting ontwikkelde de 
bebouwing aan deze singel. De eerste fase omvatte de bouw van 128 woningen 
met enkele winkels, die zich ook om de hoek langs de kruisende Prof. Krausstraat 
en langs de Schoemakerstraat in kleine blokjes uitstrekten. De architectuur heeft 
kenmerken van de pittoreske tuinsteden van de Amsterdamse School, maar 
is relatief sober. De woningen kregen geknikte daken en daarin gekoppelde 
dakkapellen. De rij eenlaagswoningen wordt enkele malen onderbroken door 
tweelaagswoningen, wat het beeld duidelijk verlevendigt. Het ontwerp dateert uit 
1934, de bouw startte in 1936

Architectuurgids Delft

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers

Koningin Emmalaan

Terug naar Inhoudsopgave

http://www.architectuurgidsdelft.nl/?menuid=281
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Wingerdlaan, hoek Iepenlaan
Eindhoven

Arbeiderswoningen
Fabrieksdorp met woningen voor arbeiders
Woningen
Karel de Bazel 

1916

Beschermd stadsgezicht

Het idee van een fabrieksdorp omvatte een visie op de leefomstandigheden van 
de moderne fabrieksarbeider, zoals een gezonde woning, een moestuin en werk 
op korte afstand. Alle voorzieningen voor de arbeiders, zoals bedrijfswinkels, 
een broodfabriek, een badhuis en scholen, maar ook sportvelden en een 
muziekvereniging waren binnen het dorp gevestigd. Er werd een besef gekweekt 
van saamhorigheid en trouw aan het bedrijf waar men mocht werken. Het 
fabrieksdorp moest een complete leefgemeenschap vormen.

Bazelbuurt (Wingerdlaan)
De Bazelbuurt kan gezien worden als een zogenaamd “totaalkunstwerk” of, in 
architectonische termen, “gebonden stadsesthetiek”. Dat betekent eigenlijk dat de 
huizen, de straten en de groenvoorziening samen ontworpen zijn als één geheel: 
alle onderdelen zijn op elkaar afgestemd, en als men een onderdeel weghaalt is 
het ontwerp beschadigd. Dit ziet men als volgt terug in de Bazelbuurt:
• Alle hoekpanden in de Bazelbuurt hebben een uitsparing in de gevel van  
 de huizen. Dit is om te benadrukken dat daar een kruising van straten is.
• De gevels van alle huizen zijn aan elkaar verbonden alsof het de wanden  
 van een kamer zijn, heel anders dan in het oudere deel waar losse rijtjes  
 van huizen staan, met tussenpaden. De Bazel ziet de straat als een ruimte  
 op zich, als een kamer waarin men verblijft.
• Er zijn T-splitsingen om het zicht binnen de straat te houden, dan heeft men  
 geen doorkijk naar een andere straat, en blijft het kamer-idee overeind.
• De beplanting van de straten was in het originele ontwerp heel belangrijk.  
 Het diende als versiering en om extra nadruk te leggen op bepaalde
 punten in de straat. Er werden bekende deskundigen ingeschakeld om
 advies te geven bij het ontwerp van de plantsoen en tuinaanleg in   
 Philipsdorp.
Dit zijn allemaal elementen van de “gebonden stadsesthetiek”.
Karel de Bazel gebruikte dus ook beplanting als een middel om de 
stedenbouwkundige compositie van het stratenplan te benadrukken. In zijn 
‘totaalkunstwerk’ kregen de straten hun eigen bomen, zodat er aangename 

Wingerdlaan



ontmoetingsplekken ontstonden.
Hoezeer men hechtte aan het belang van een groene uitstraling bleek wel uit 
het feit dat in de plannen van De Bazel de straten niet langer naar leden van 
de familie Philips genoemd werden, maar naar de bomen en heesters die in 
die straten ook daadwerkelijk werden aangeplant: berken in de Berkenstraat, 
platanen op het Plataanplein, linden in de Lindenlaan. Elke straat kreeg zo zijn 
eigen groene identiteit.

Wikipedia

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers
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V.d. Spiegelstraat
Goes

WBV Nieuw Goes
Als arbeiderswoningen bedoeld, maar vanwege te hoge huren door ambtenaren 
bewoond.

Hamers, Ph. J.

1918

In Goes werd in al in 1916 een uitbreidingsplan gemaakte door de gemeentelijke 
bouwmeester F.G.C. Rothuizen. De in dat zelfde jaar opgerichte corporatie Nieuw 
Goes was de eerste die met steun van gemeente en rijk kon gaan bouwen. Het 
complex in bouwplan I tussen station en voorstad telde 89 luxe-woningen en een 
winkel. Bij een woningonderzoek in 1920 bleek dat uitbreidingsplannen in Goes 
ruime, uitstekende woningen had opgeleverd, maar dat de woningbehoefte onder 
de arbeiders nauwelijks afgenomen was. De huren waren voor hen te hoog zodat 
voornamelijk ambtenaren en kantoorpersoneel de woningen betrokken. 

Digitaal Museum van de Volkshuisvesting

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers
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Zonnelaan
Haarlem

Woningcomplex

Ir J.B. van Loghem

1920-1922

Rijksmonument
19841

Door Ir J.B. van Loghem in 1920-1922 voor de woningbouwvereniging ‘Tuinwijk’ 
gebouwd complex middenstandswoningen rond een gemeenschappelijke 
binnentuin.

De woningen zijn in groepen van twee gebouwd, die afwisselend een en twee 
verdiepingen tellen met platte daken. De in sobere baksteenvormen uitgevoerde 
huizen hebben aan de straatzijde portaaluitbouwtjes, waarop houten balkons en 
aan de tuinzijde onder de daklijst een breed fries van donkerkleurige baksteen, op 
de hoeken gemarkeerd door rechthoekige, gemetselde pilasters op kraagsteentjes. 
De huizen met twee verdiepingen hebben naast de bovenverdieping een plat dak 
met houten pergola.

Inwendig vertonen de wanden een bepleistering in de parterre contrasterend 
- althans in de oorspronkelijke opzet van Van Loghem - met de donkere 
balkenzoldering. De parterre heeft een centraal gesitueerd trappenhuis met houten 
balustrade, een van voor naar achter lopende woonkamer en aan de zijde van de 
binnentuin een tuinkamer. Keuken en berging zijn aan de straatzijde geplaatst.

Tussen de panden Zonnelaan 19 en 21, alsmede tussen de panden Tuinwijklaan 
20 en 22 poortgebouwen, die toegang geven tot de binnentuinen en waarvan de 
doorgang overkluisd is door een tongewelf.

Aan de straatzijde worden deze poortpartijen door muurtjes met gemetselde hoek-
posten en aan de tuinzijde door hoog opgetrokken schoorstenen gemarkeerd.

Monumentenregister

Zonnelaan (Tuinwijk Zuid)
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Kastanjestraat 1-29
2023 TE Haarlem

Woningbouwvereniging Volkshuisvesting

Gulden & Geldmaker

1920

Geen beschermde status

Het betreft een complex met 68 woningen, gebouwd in 1922 in de voormalige ge-
meente Schoten. De huur bedroeg f 6,30 per week. De stichtingskosten bedroegen 
f 8.667,-. Er hadden wijzigingen plaats in de jaren zestig en in 1973. 

NAI

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers
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Van Hoeckplein
Helmond

WBV de Hoop

L. de Vries

1920

Geen beschermde status

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers
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Anemonestraat, nrs 1-61 en 2-38
Bosdrift, nrs 57-97 (Oostzijde, tussen Annemonestraat en Neuweg
Geraniumstraat, nrs 1-17 en 2-24 (van Neuweg tot Annemonestraat)
Urinoir
Leliestraat, nrs 1, 3 en 7-43 (zuidzijde
Neuweg, nrs 196-268 (Noordzijde, tussen Bosdrift en Hilvertsweg)
Openbare Leeszaal
Papaverstraat, nrs 1-35 en 2-36
Hilversum
Gerestaureerd

Arbeiderswoningen,  leeszaal, winkels, openbaar urinoir
Arbeiderswoningen

W.M. Dudok

1915 - 1919
Woningstichting Dudok
Geen beschermde status

In Hilversum Zuid werd door W.M. Dudok het eerste complex woningen gebouwd 
ten behoeve van arbeiders:
“ARBEIDERS WONINGBOUW”
De huizen werden gebouwd met eenvoudige materialen en weinig faciliteiten om 
de huur zo laag mogelijk te houden.
Huur destijds: f 2,25 - f 3,95 per week 
Desondanks is een aantrekkelijk complex gebouwd, mede door de variatie in de 
gevels.
De woningen liggen ten zuiden van de Clemenskerk, waarop vanuit de Geranium-
straat een goed zicht bestaat.
Het complex omvatte 180 woningen, een openbare Leeszaal, enkele winkels en 
een openbaar urinoir.

TGooi

WENDINGEN 1924 nummer 8

1e Gemeentelijke Volkswoningbouwcomplex met Openbare Leeszaal

Terug naar Inhoudsopgave
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Hilvertsweg, Lupinestraat
Hilversum

Woningen
Gemeentelijke woningbouw

W.M.Dudok

1921

Geen beschermde status

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers
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Meidoornstraat 2
Hilversum

Badhuis

W.M. Dudok

1922

Rijksmonument
407231

Symmetrisch opgezet, in oorsprong tot badhuis bestemd gebouw, opgetrokken in 
baksteen op een trapeziumvormige plattegrond met in- en uitspringende kubische 
bouwvolumes van wisselende hoogten, die plat of flauwhellend, met lichtoverstek, 
zijn afgedekt en worden afgesloten met rollagen van koppen en strekken. Bij de 
aansluitende, L-vormige pleinmuren zijn de rollagen in omgekeerde volgorde 
toegepast.

De muurvlakken van de bouwvolumes worden doorbroken door verdiepte vensters 
met houten kozijnen - in oorsprong alle met horizontale roedenverdeling - die al 
naar gelang de oorspronkelijke bestemming van de achterliggende ruimten hoog 
of laag in de gevel geplaatst zijn.

Het twee bouwlagen tellende middenfrontblok heeft verder in de bovenbouw 
lichtgeknikte zijmuren en in het midden de ingangsportieken te weerszijden van de 
hoogopgaande, zich naar boven verjongende, vierkante schoorsteen die aan de 
frontzijde van drie in donkere steen gemetselde verticale banen is voorzien. Op de 
verdiepingen zijn rondom horizontale ventilatiestroken aangebracht met houten lat-
werk. Bij de hoeken zijn, evenals bij de lagere, in oorsprong tot waslokaal bestem-
de, bouwvolumes terzijden vertandingen toegepast.

Aansluitend op de lage, licht naar voren gerooide kleedkamer-vleugels aan de 
kortste zijde in de hoeken twee torenachtige bouwvolumes met een door stoep 
en zijmuur gemarkeerde zij-ingang en bekroond door telkens terugspringende, 
staande rollagen. Het tussengelegen middenblok bevat een vrijwel gesloten front 
met een meervoudig samengestelde rondboog.

Voormalig badhuis met voor de derde fase in de oeuvre-ontwikkeling van Du-
dok kenmerkende plastische toepassing van kubische bouwvolumes en markante 
schoorsteen, als zodanig van belang uit architectuurhistorisch en stilistisch oogpunt 
en tevens als onderdeel van het complex met monumentnummer 407231.

Voormalig badhuis
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Burg. E. Langeplein 2-40
Schoollaan 1-43 en 2-52
Sportlaan 17-19
Tuindorpweg 57-67, 71-81, 34-48 en 52-56
Vastmaarweg 2-4
Maarn

Arbeiderswoningen

H. Pothoven

1921

Beschermd dorpsgezicht

Maarn heeft een bijzonder dorpsgezicht. In 1921 is het ‘Tuindorp’ Maarn gebou-
wd voor de arbeiders die werkzaam waren in de zandafgraving van de Ned-
erlandse Spoorwegen. De huizen zijn relatief klein, maar hebben daarentegen 
een enorme tuinoppervlakte. Zoals in veel andere plaatsen in Nederland had 
ook Maarn het uitgangspunt dat de arbeiders naast hun karige loon van NS, zelf 
groenten moesten kunnen verbouwen in hun eigen tuin.
Ten koste van het bestuur van de woningbouwvereniging ‘Maarn’ is in 2003 na 
een felle strijd met de bewoners besloten om het ‘Tuindorp’ in zijn huidige vorm 
te behouden. De huizen die momenteel leegkomen door verloop worden gereno-
veerd en aangepast aan de huidige normen en voorschriften, zonder dat het aan-
zicht wordt aangetast. Omdat Maarn het laatst volledig intact gebleven tuindorp 
is, is er sprake van dat het opgenomen wordt op de Werelderfgoedlijst van UNES-
CO - een bevestiging van het unieke karakter van het tuindorp.

Wikipedia

Wikipedia 2

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers
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Willemskwartier
Nijmegen

Woningbouwvereniging “Nijmegen”
arbeiderswoningen

J.C.Hermans

1916-1929

Beschermd stadsbeeld

Het “Beschermd Stadsbeeld Willemskwartier” is een gaaf bewaard gebleven 
onderdeel van de wijk Willemskwartier, gelegen in het westen van Nijmegen. De 
wijk wordt aan respectievelijk de west- en oostzijde begrensd door de spoorlijn 
Nijmegen-Den Bosch en de spoorlijn Nijmegen–Venlo en aan de zuidzijde door 
de Groenestraat. De vooroorlogse sociale woningbouw bevindt zich binnen de 
begrenzing van Graafseweg, Tollensstraat, Guido Gezellestraat en Groenestraat. 
Het Willemskwartier bestond in hoofdzaak uit vooroorlogse sociale woningbouw 
die gefaseerd, in de periode tussen 1916 en 1929, tot stand kwam. De woning-
bouw werd gerealiseerd in opdracht van Woningbouwvereniging “Nijmegen”, 
naar ontwerp van de huisarchitect J.C.Hermans en bestond voor het overgrote 
deel uit laagbouw uitgevoerd als aaneengeschakelde ééngezinswoningen. De 
overige woningen zijn uitgevoerd als beneden- en bovenwoningen. Deze hoger 
opgetrokken bouwblokken zijn geconcentreerd aan de binnenstraten in het gebied 
ten oosten van de Willemsweg (Van Maerlantstraat, Hofdijkstraat, Ds. Ter Haar-
straat, Brederostraat, Jan Luykenstraat en Schonckstraat). Binnen de vooroorlogse 
sociale woningbouwcomplexen vormen twee winkelwoningen aan de Willemsweg 
de enige functionele verbijzondering. De woningen in particulier eigendom, alsme-
de de voorzieningen en bedrijfsgebouwen zijn hoofdzakelijk gesitueerd aan de 
kop van de Willemsweg en langs de hoofdroutes Graafseweg en Groenestraat. 
Vanaf 1976 werd een groot deel van het vooroorlogse woningbestand in het 
Willemskwartier gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Daarnaast werd vrijwel 
alle vooroorlogse woningbouw in de jaren zeventig en tachtig van de 20ste eeuw 
gerenoveerd. Het overgrote deel van de huurwoningen in het Willemskwartier 
(ruim 1450 woningen) is in beheer bij Woningbouwvereniging Portaal (voorheen 
Woningbouwvereeniging “Nijmegen”). 

Gemeente Nijmegen

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers

Beschermd stadsbeeld Willemskwartier
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Radio Kootwijk

Arbeiderswoningen
Arbeiderswoningen

J.M. Luthmann

Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer
Onderdeel van beschermd stads- of dorpsgezicht

De woonbebouwing van Radio Kootwijk is ontstaan als gevolg van de bouw vanaf 
1918 van het gelijknamige zenderpark. In 1923 begon de P.T.T. op deze afgele-
gen plek transoceanische telegrafie via de lange golf. In de directe nabijheid van 
de zenders werden huizen voor medewerkers gebouwd. Sociologisch was het 
dorp een smeltkroes van regionale, religieuze en culturele identiteiten, die uitmond-
den in een bijzondere samenleving met een, tot halverwege de jaren zestig, uitzon-
derlijk rijk verenigingsleven in een unieke sociale context. In 1964 werd het dorp 
beter bereikbaar voor de buitenwereld door de aanleg van een geasfalteerde 
verlenging van de Hoog Buurloseweg uit de richting Ugchelen.
Nadat in 2000 elke zendfunctie was verdwenen kwam het terrein van het zender-
park in 2004 in handen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Staatsbosbeheer. 
DLG ging op zoek naar een nieuwe eigenaar/exploitant voor de gebouwen die 
voorheen bij het zenderpark hoorden. Een eerste herbestemmingsproces strand-
de na een aantal jaren door onverenigbare visies, maar een tweede ronde die 
in 2007 startte, kreeg meer steun, zowel van initiatiefnemers als dorpsraad, die 
graag de natuurwaarde van dorp en omgeving willen behouden.

Wikipedia

WENDINGEN 1923 nummer 11 en 12

Rijksbeschermd gezicht Radio Kootwijk
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Alwinastraat e.o. 17
3089 RA Rotterdam

Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
Rijtjeshuizen (arbeiderswoningen)
arbeiderswoningen
Rijtjeshuizen
H.A.J. Baanders, Jan Baanders Sr.

1914 - 1918
Woonbron Rotterdam
Geen beschermde status

Achtergrond

In 1902 begon de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij met het onderhoud en 
later de nieuwbouw van schepen. In 1913 besloot de gemeente een gedeelte van 
hun grond ter beschikking te stellen aan het bedrijf. Directeur M.G. de Gelder 
wilde hier naar Engels model een tuindorp bouwen voor zijn arbeiders. De wijk 
met aanvankelijk ongeveer 400 arbeiderswoningen op een L-vormig terrein werd 
tussen 1914 en 1918 gebouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect H.A.J. 
Baanders. Verder bevatte de wijk 28 woningen voor employés. De vrijstaande 
woningen voor het kantoorpersoneel aan de Courzandseweg heetten in de 
volksmond het Gouden Randje. Ondanks deze standverschillen betekende het 
Tuindorp een geweldige verbetering voor de arbeiders die uit onhygiënische rug-
aan-rug- en alkoofwoningen kwamen. De straten in Heijplaat zijn genoemd naar 
bij de RDM gebouwde schepen. Heijplaat is een echt tuindorp, met laagbouw met 
hoge punt- en zadeldaken, dakkapellen en poorten in een pittoreske architectuur 
met veel groen. De rust contrasteerde aangenaam met de bedrijvigheid van de 
scheepswerf. Helemaal filantropisch was een dergelijk fabrieksdorp natuurlijk 
niet. De arbeiders waren snel oproepbaar bij noodreparaties aan schepen, 
waren minder snel ziek door de gezonde woonomgeving en konden hun loon niet 
verbrassen want alcohol werd hier niet geschonken. Samuel de Clercq volgde 
Baanders op als huisarchitect van de RDM en breidde het dorp in de jaren 20 
uit met nog eens 180 woningen en o.a. drie kerken, voor elke gezindte één. De 
Clercq bleef daarbij trouw aan de eerder door Baanders gehanteerde stijl.

Exterieur

In Baanders’ Heijplaat staan een zestal typen woningen. Geen van alle verdienen 
expliciet het predikaat Amsterdamse School, maar sommige vertonen duidelijke 
Amsterdamse School details. Het geheel heeft soms een vreemde uitstraling, omdat 
de woningen door renovaties een nieuw patina hebben. In eerste instantie denk je 
hier aan een neostijl, maar e.e.a. is wel degelijk origineel.

Tuindorp Heijplaat



Amsterdamse-School

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers
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Justus van Effenstraat, Potgieterstraat, Jan Luykenstraat
Rotterdam

Wooningcomplex

M. Brinkman

1921-1922

Rijksmonument
46868

Vier bouwlagen tellend, plat afgedekt volkswoningbouwcomplex - in oorsprong 
264 woningen en een centraal bad- en washuis, twee liften en tien trappenhuizen 
omvattend en daardoor in bouwhoogte varierend - gebouwd in 1921-’22 naar 
ontwerp van M. Brinkman in enigszins expressionistische trant, ten behoeve van de 
Gemeentelijke Woningdienst, met gebruik van een groepering van bouwblokken 
rondom een via vier poorten toegangelijke, zich splitsende binnenstraat waaraan 
tevens een geheel omlopende, 2.20 m. brede galerij ten behoeve van de boven-
woningen op de tweede verdieping is gesitueerd die aan de zijde van de Potgieter-
straat aan weerskanten van de toegangspoort wordt voortgezet.

Het geheel is opgetrokken in baksteen met gebruik van - witgeverfd - beton voor 
de ondersteuning van de somtijds afgeschuinde poorten en voor de galerij, met 
inbegrip van de omheining en de daaraan opgenomen bloembakken. De galerij 
wordt daarbij ondersteund door een systeem van lengte- en dwarsbalken en kolom-
men. Deze kolommen bevinden zich steeds op de balcons die rusten op de bened-
en uitgebouwde ingangsportalen van de bovenwoningen op de eerste verdieping. 
De woningen zijn hierbij zodanig gegroepeerd dat de - tevens met een eigen 
tuin toebedeelde - woningen op de beganegrond en de eerste verdieping telkens 
de dubbele gevelbreedte bezitten van de over twee bouwlagen verdeelde en 
spiegelbeeldig aan elkaar geplaatste bovenwoningen waarvan de ingang aan de 
galerij op de tweede verdieping is gelegen en welke elk op de derde verdieping 
boven de ingangsportalen een veranda bevatten met betonnen borstwering waarin 
dezelfde, in oorsprong blauwe, mozaiekblokjes zijn verzonken als in de galerij-om-
heining. De vensters van de woningen bezitten houten kozijnen en gedeeltelijk een 
roedenverdeling; zij zijn van verschillend formaat, steeds met regelmaat geplaatst.

Het midden in de dwarsgeplaatste woningrij, met poorten, ingeklemde was- en 
badhuis omvat vijf bouwlagen waarbij in oorsprong twee maal twee boven elkaar 
de was- en droogruimten zijn ondergebracht - ten behoeve van een zoveel mo-
gelijk gelijkstraats bereik - met het badhuis op de tweede verdieping ertussen in, 
alsmede het ketelhuis voor de centrale verwarming en een rijwielbergplaats; het 

Justus van Effencomplex



Bronnenverschillend gebruik van de ruimten wordt tot uitdrukking gebracht door de ver-
schillende venstervormen, hetgeen tevens geldt voor het aan de oostzijde geplaat-
ste trappenhuis dat vooral van smalle, verticale vensterstroken is voorzien en dat 
nog een bouwlaag boven de rest uitsteekt en verder aan de zuidzijde driezijdig is 
uitgebouwd alwaar dubbele stalen toegangsdeuren zijn aangebracht.

Smalle verticale vensterstroken, alsmede veelal dubbele stalen toegangsdeuren 
zijn ook toegepast bij de ruim drie bouwlagen hoge trappenhuizen waarvan zeven 
in de buitenring - aan de Potgieterstraat te weerszijden van de poort in het midden 
en aan de Jan Luykenstraat slechts aan de oostzijde van de middenpoort; aan de 
Pieter Langendijkstraat en de Spaansche Bont in correspondentie met de haaks op 
de buitenring geprojecteerde en deels verspringende woningblokken - zijn opge-
nomen, en twee aan de binnenstraat zijn geplaatst op de hoek van de L-vormige 
haaks op de buitenring staande armen, waarbij terzijde van deze trappenhuizen 
de twee lifttoegangen ten behoeve van de leverancierskarren zijn opgenomen.

De gevels van dit complex - waarbij nog diverse poorten de bebouwing van het 
binnenterrein doorbreken - worden afgezien van de genoemde galerij-, poort-, 
balcon-, venster- en bouwhoogtevariaties, verlevendigd door de toepassing van 
lichtuitkragende schoorstenen aan de galerijzijde, spaarvelden, tandlijsten en 
andere vormen van siermetselwerk en voorts door een algeheel omlopende gece-
menteerde plint bij alle gevels.

Woningbouwcomplex van bijzondere stedebouwkundige opzet, als oplossing voor 
het woningbouwvraagstuk in semi-hoogbouw, gebaseerd op de in Rotterdam veel 
voorkomende traditie van binnenhofbouw met nieuw ingevoerde toepassing van 
individueel bereikbare bovenwoningen, wegens de toepassing van een zich split-
sende, via verschillende poorten toegangelijke binnenstraat en een rondom daar-
omheen geprojecteerde, eveneens als binnenstraat dienende, galerij, waardoor 
voor zowel de beneden- als de bovenwoningen een eigen toegang mogelijk is 
- hetgeen beneden wordt benadrukt door de lage stoep - en waardoor alle gevels 
als voorgevels dienen en het binnenterrein een openbare functie heeft verkregen 
- mede wegens de aldaar telkens haaks op de buitenring geprojecteerde bouw-
blokken; voorts van bijzondere aanleg uit oogpunt van de volkshuisvesting wegens 
de introductie van diverse centrale voorzieningen als verwarming, was- en badhu-
is, leveranciersliften, naast de zo ruim mogelijke toebedeling van eigen tuinen en 
balcons ten behoeve van een ruime toetreding van licht en lucht en een gunstige 
verdeling tussen openbare, collectieve en particuliere ruimten; van karakteristieke 
architectuur wegens de decoratieve gevelbehandeling met veel siermetselwerk 
enerzijds en anderzijds de bewust zichtbaar gemaakte toepassing van beton bij de 
galerij, met aan het werk van Ch.R. MacIntosh verwante versiering.
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Arnoud van Gelderstraat 34-70
5212 TL ‘s-Hertogenbosch

BV St. Joseph
Woningen voor  arbeidsgezinnen

P.M. Knoers

1931

Gemeentelijke Monumenten
SOM00012

De in 1918 opgerichte Rooms Katholieke Bond voor Grote Gezinnen, met als pa-
troonheilige Sint-Jozef, ging zich met allerlei zaken bezighouden, zoals de verde-
ling van allerlei goederen aan behoeftigen, beroepsvoorlichting, beheren van een 
eigen bank en een spaarfonds.

In november 1918 werd een commissie voor woningbouw opgericht waaruit vijf 
maanden later de Woninbouwvereniging ‘St.-Jozef’ ontstond, wiens eerste doel 
was woningen te bouwen voor grote arbeidsgezinnen die vaak onder erbarmelijke 
omstandigheden moesten leven. De woningnood was toen groot.
Sint-Jozef werd een van de woningbouwverenigingen die actief bezig gingen in de 
nieuwe wijk De Muntel. Door problemen met het eerste project bij het Geert van 
Calcarplein kwam pas in het begin van de dertiger jaren een tweede woningcom-
plex tot stand.

Voor de percelen aan de Frederik van Egmondstraat en de Arnoud van Gelder-
straat waren oorspronkelijk plannen ontwikkeld door architect Ph. Knoers voor de 
woingbouwvereniging ‘Eigen bezit’. Deze vereniging had echter financiële proble-
men, zodat zij de plannen niet verwezenlijkten. Knoers werd doorverwezen naar 
de Bond voor grote gezinnen. Er werd contact gezocht met wethouder Krijgsman 
om te kijken of het nog mogelijk was woningen volgens de woningwet te bouwen. 
Aan St.-Jozef werd toen verzocht de plannen te realiseren. Er moest wel het een 
en ander veranderen. Bestuurslid Evers, zelf architect, vond de bouwkosten te 
hoog en er waren te weinig slaapkamers. Dit leidde tot conflicten met de architect 
Knoers, maar uiteindelijk kwam er een compromis uit de strijd. Er werd onder meer 
een hogere kap geconstrueerd, zadat er meer slaapkamers gebouwd konden 
worden. Sommige huizen kregen vier slaapkamers, andere vijf. Zo werd er toch 
nog gestart met de bouw in 1931; het jaartal dat in de gevelsteen in het pand 
Arnoud van Gelderstraat 34 terug te vinden is.

Aan de huurders werden de woningen overgedragen op 19 maart 1932, de 
feestdag van St.-Jozef. De wens van het bestuur van de Bond voor grote gezinnen, 

Arnoud van Gelderstraat



dat op de eerste plaats de eigen leden in aanmerking zouden komen, ging niet in 
vervulling door toedoen van de gemeente. Er waren namelijk te veel grote gezin-
nen die zonder een gemeentelijke huurtoeslag nooit een dergelijke woning zouden 
kunnen bewonen. Deze gezinnen kregen voorrang bij de toewijzing.

Bossche Encyclopedie

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers

Bronnen
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Melis Stokestraat 2/16
Van der Mondestraat 45 t-m 51
Utrecht

Woningbouwverneiging NV De Tuinwijk

A. Kool en A. van Rood

1920-1922

Geen beschermde status

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers

Melis Stokestraat, Van der Mondestraat
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Rembrandtkade en Albert Neuhuysstraat
Utrecht
Gerenoveerd, deels verbouwd, vooral ramen zijn veranderd

Het doel van de bouwvereniging was het bouwen van goede, betaalbare huurwo-
ningen voor een groep burgers die het financieel niet slecht had, maar die door de 
na-oorlogse crisis wel de dupe was geworden van inflatie
Volkshuisvestinggebouw

Jan en Theo Stuivinga 

1922 – 1924

Rijksmonument
514426 
514427 
Niet stijlzuiver, met invloeden
Utrechts eerste flatgebouw 
Inleiding Complex FLATWONINGEN in opdracht van woningbouwvereniging 
`Het nieuwe Woonhuis’ gebouwd in 1924 naar ontwerp van de architecten Jan 
en Theo Stuivinga in Amsterdamse Schoolstijl. Omschrijving Bouwblok van 42 
FLATWONINGEN, met telkens zes woningen per trappenhuis, onderverdeeld 
in vijf verschillende types woningen. Het complex is evenwijdig geplaatst aan 
een soortgelijke reeks aan de A. Neyheusstraat. De onderkelderde flats hebben 
grotendeels drie bouwlagen, bij de hoekblokken is de derde bouwlaag verticaal 
bekleed met pannen. Het gehele blok heeft schilddaken gedekt met pannen. 
Geheel in baksteen opgetrokken gevels, met een basement met in donker baksteen 
uitgevoerde horizontale banden en plaatselijk een beschieting. Ter plaatse van de 
trappenhuizen halfronde erkers welke aan de uiteinden van het blok in hout zijn 
uitgevoerd. Rondboogvormige deuren, gesitueerd onder de erkers, aan weers- zi-
jden honingraatvormige ramen. De vensters zijn vernieuwd. In de kap per travee 
een dakkapel en schoorsteen. Zowel links als rechts een met beschieting hoger 
opgetrokken bouwdeel onder schilddak. Achtergevel in sobere stijl uitgevoerd met 
houten balkons. Indeling van de plattegrond met verschillende typen woningen, elk 
interieur met een ruime hal, waaraan de vertrekken gesitueerd zijn. Voorts in di-
verse vertrekken nog schoorsteenmantels aanwezig. De portieken hebben nog de 
originele betegeling en betimmering. Waardering Reeks van 42 FLATWONINGEN 
van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld 
van sterk door Amsterdamse School stijl beïnvloede vormgeving en als vroeg voor-
beeld van flatwoningen en voorts als onderdeel van het oeuvre van de architecten 
Jan en Theo Stuivinga.

Het Nieuwe Woonhuis
Rijksmonumenten

Het Nieuwe Woonhuis
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Albert Neuhuysstraat 1-23
Rembrandtkade 51-66 
Utrecht

Woningbouwvereniging Nieuwe Woonhuis

Woonflat
Jan en Theo Stuivinga

1923

Rijksmonument
514427
Stijlzuiver
Inleiding

WOONBLOK van 42 FLATWONINGEN in opdracht van woningbouwvereniging 
`Het nieuwe Woonhuis’ gebouwd in 1924 naar ontwerp van de architecten Jan en 
Theo Stuivinga in Amsterdamse Schoolstijl.

Omschrijving

Woonblok, met telkens zes woningen per trappenhuis, verdeeld in vijf verschillende 
type woningen. Het woonblok is evenwijdig geplaatst aan een soortgelijke reeks 
aan de Rembrandtkade, tezamen een ensemble vormend. De onderkelderde flats 
hebben grotendeels drie bouwlagen, bij de hoekblokken is de derde bouwlaag 
verticaal bekleed met pannen. Het gehele blok heeft met pannen gedekte schild-
daken. In baksteen en hout opgetrokken gevels, met een basement met in donker 
baksteen uitgevoerde horizontale banden. De trappenhuizen zijn als halfronde erk-
ers over de verdiepingen uitgebouwd (aan de uiteinde van het bouwblok in hout 
uitgevoerd) en hebben boven rondboogvormige deuren, aan weerszijden honin-
graatvormige ramen. Ter plaatse van de verdiepingsvloeren zijn in het trappenhuis 
telkens, door roede ingedeelde, meerstrooksvensters geplaatst. De meerstrooksven-
sters zijn veelal van nieuwe kozijnen voorzien. In de kap per travee een dakkapel 
en schoorsteen. Achtergevel in sobere stijl uitgevoerd, met houten balkons.

Interieur met ruime hal, waaromheen de diverse vertrekken zijn gesitueerd.

Voorts in diverse vertrekken nog schoorsteenmantels aanwezig. De portieken heb-
ben nog de originele betegeling en betimmering.

Waardering

Reeks van 42 flatwoningen van algemeen belang vanwege de architectuurhistor-

Albert Neuhuysstraat, Rembrandtkade



ische waarde als redelijk gaaf voorbeeld van in Amsterdamse School stijl gebou-
wde flatwoningen, voorts als onderdeel van oeuvre van de gebroeders Jan en 
Theo Stuivinga. Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging en ensem-
blewaarde in relatie met het soortgelijke bouwblok aan de Rembrandtkade. Van 
cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de vroege geschiedenis van de 
volkshuisvesting uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Monumentenregister

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers

Bronnen
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Jan van Scorelstraat  83-121 en 76-126
Paulus Potterstraat 63
Hobbemastraat 13-9 en 33-15
Utrecht

Woningbouwvereniging Utrecht
Woningbouwcomplex

J. van Laren en J.H. de Groot

Geen beschermde status

Stijlzuiver

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers

Jan van Scorelstraat, Paulus Potterstraat, Hobbemastraat 
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Jan van der Doemstraat 6/75
Utrecht

Geen beschermde status

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers

Jan van der Doemstraat 6/75
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Burgemeester Vernèdepark 
2251 Voorschoten

Voorschotense Bouwvereniging

W. Verschoor

1917

Geen beschermde status

Van der Wal, A., (1938), Beter Wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers

Burgemeester Vernèdepark 
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