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Inleiding 

De rijkheid van de woningplattegrond 

Hoe een verscheidenheid aan ruimtes de kwaliteit van de woning kan verhogen  

 

Introductie in de thematiek van de scriptie: 

Het Peruaanse woonhuis 

 ‘We illustrate this general fact by giving an example from Peru - a case which we have studied  

 in detail. In Peru, friendship is taken very seriously and exists at a number of levels. Casual 

 neighbourhood friends will probably never enter the house at all. Formal friends, such as the  

 priest, the daughter’s boyfriend, and friends from work may be invited in, but tend to be  

 limited to a well furnished and maintained part of the house, the scala. This room is sheltered  

 from the clutter and more obvious informality of the rest of the house. Relatives and intimate  

 friends may be made to feel at home in the family room (comedor-estar), where the family   

 is likely to spend much of its time. A few relatives and friends, particularly women, will be  

 allowed into the kitchen, other workspaces, and, perhaps, the bedrooms of the house. In this  

 way, the family maintains both privacy and pride. 

 

 The intimacy gradient is unusually crucial in a Peruvian house.  

 But in some form the pattern seems to exist in almost all cultures.’ 

Alexander, C. (1977) 

 

Deze tekst vormt de aanleiding tot deze scriptie. De architectuur van het Peruaanse huis biedt een fasering in de 

ruimte met verschillende gradaties van privacy. De kleine woning is zodoende rijk aan verschillende plekken.  

 

Rijkheid aan ruimtes 

Een mens is een gecompliceerd wezen dat veel verschillende gemoedstoestanden kent. De mens kent veel 

tegenstellingen. De mens heeft behoefte aan openheid en geslotenheid. Aan rust en levendigheid. Contact en 

afzondering. Ruimte en beslotenheid. Het huis is de plek waar de mens tot rust komt. Aan het eind van de dag en 

in het weekend is het huis de herkenbare plek waar de behoeftes die gedurende de dag niet vervuld zijn weer 

kunnen worden aangevuld. Zodoende kan het huis helpen de mens weer op te laden voor de volgende dag. De 

ene dag is er een andere behoefte dan de andere, want de mens is niet rechtlijnig. Ook wordt het ene huis 

anders gebruikt dan het andere. Sommigen mensen werken veel en zijn alleen thuis om uit te rusten, anderen 

werken misschien aan huis. Kinderen hebben ook andere behoeftes dan hun ouders. Een goed huis is flexibel; 

meerdere gebruikers door de tijd met verschillende karakters en manier van leven moeten er in kunnen wonen. 

Een goed huis biedt een verscheidenheid aan ruimtes met verschillende eigenschappen die appelleren aan de 

verschillende behoeften van de mens; iets wat je een rijkheid aan ruimtes kan noemen. 

 

De Kampong van Indonesië 

Het voorbeeld van C. Alexander, het huis in Peru kent op klein oppervlak een grote rijkheid aan ruimtes. Deze 

rijkheid is ook te zien in een voorbeeld gegeven door de architect Machiel van Dorst tijdens zijn lezing aan de TU 

Delft van 27 april 2010.  
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Hij verteld hoe de spanningslijn tussen te veel en 

te weinig sociale interactie, bepaald of een 

woningbouwproject werkt of niet. Belangrijk is 

een gelijkmatige overgang tussen privé en 

openbaar door middel van meerdere zones.  

Als voorbeeld vertelde hij over de  woonwijk 

Tunjungan in Surabaya, Indonesië. De wijk 

bestaat uit drie kampongs, zeer  

dichtbevolkte stedelijke woongemeenschappen, 

omringd door de zich uitbreidende stad. Een 

kampong kent een uitgebreide zonering in 

ruimtes tussen privé en openbaar. De 

verschillende zones binnen de woning en de 

kampong (afbeelding 1) functioneren met elk 

hun eigen ongeschreven regels en bepalen de mate van sociale interactie. Een boek lezen op een bankje in de 

straat, nummer 5, is niet te doen, omdat je door iedereen word aangesproken. In de slaapvertrekken, nummer 1, 

zal je echter nooit gestoord worden. Verder is de woning opgebouwd uit; de familiekamer (2), de 

bezoekerskamer (3) en de veranda (4). Nummer 6, ‘the gang’ vormt de volgende sociale groep. Vervolgens zijn er 

de kruispunten van de verschillende straten (7) waar zich ontmoetingsplaatsen bevinden. Tot slot de kampong 

als geheel.1 Zodoende is er een natuurlijke gradatie van publiek naar privé, van licht naar donker en van groot 

naar klein. 

 

Aldo van Eyck 

De architect Aldo van Eyck (1918-1999) schreef over deze tegenstellingen in Architectuur. Daarbij legde hij vooral 

nadruk op de waarde van het ‘tussen’. De ruimtes die zich bevinden in het midden van de tegenstellingen en 

ruimte bieden aan het gemoed.  

‘Het ‘tussen’ is daar waar je lichaam, je hand of voet, direct met het gebouw in aanraking komt: de drempel, de 

deurstijl, het raamkozijn. Je kan alleen beschutting vinden, thuiskomen, door deze te passeren. Dat tussengebied 

lost de nauwe grenslijnen op die hij zo ondraaglijk vindt in het werk van sommige tijdgenoten. In het ‘tussen’ 

kunnen de grenzen ertoe overgehaald worden royale bochten te maken (…)’  Ligtelijn 2 

Van Eyck noemde de tegenstellingen en de ruimte ertussen ‘reciprociteit’. Deze reciprociteit komt dicht in de 

buurt van waar het in deze scriptie over gaat, namelijk ‘een rijkheid aan ruimtes’.  

 

Over zijn gerealiseerde ontwerp voor het Burgerweeshuis in Amsterdam schreef hij; 

 ‘Getracht werd eenheid door verscheidenheid te benaderen en vice versa. […] zo men wil eenheid dóór 

 veelheid, veelheid dóór eenheid. Zij binden door hun gelijkheid, differentiëren doordat zij voortdurend 

 ten opzichte van elkaar verschuiven. Het is zoals bij oude stadjes zoals Santorini, Majorca, Assisi […] De 

 veelheid aan ruimtelijke verrassingen ontstond daar juist door variaties binnen het kader van een enkele 

 bouwtrant. Omgekeerd wordt de eenheid juist voelbaar door de veelheid aan ruimtelijke verrassingen – 

 aspectvariaties van hetzelfde. Het probleem van de reciprociteit drong zich al werkende steeds sterker 

 naar voren. De aard van het gegeven wees als vanzelf naar de noodzaak om de, enkele generaties terug 

 begonnen en sedertdien haast vergeten, herwaardering van de werkeiijke betrekkingen veelheid-

 eenheid, eenheid-verscheidenheid, onderdeel-geheel, groot-klein, veel-weinig, binnen-buiten, gesloten-

 open, beweging-rust, constant-veranderlijk, individu-gemeenschap enz., voort te zetten. […] Ik ging uit 

                                                 
1 Van Dorst 2008 
2 Ligtelijn 1999, p.10 

1 Kampong, Indonesië; Van Dorst 2008 
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 van de overtuiging, dat dit alle duofenomen zijn die elkaar onderling kwijt raakten toen zij uiteenvielen 

 tot een verstikkend stelsel conflicterende polariteiten en valse alternatieven. Het is een afschuwelijk 

 stelsel, omdat het geen plaats meer biedt voor het gemoed. De bedoeling was door erkenning van de 

 heilzame kracht van de reciprociteit een plek, een tros plekken tot stand te brengen waar de gespleten 

 duofenomenen een grotere kans krijgen zich te herstellen. Een tros plekken die alvast dat met diegenen 

 gemeen hebben die er verblijven dat zij zowel in- als uitademen. […] De gestalte van het ‘tussen’ hangt 

 hiermee samen.[…] De reciprociteit grijpt als een medicijn om zich heen en wel even snel als de ziekte 

 van haar opheffing […] Een tragische eigenschap hebben alle duofenomenen, zodra hun inherente 

 ambivalentie miskend wordt, gemeen […] en dat is – om deze eigenschap gaat het – dat zij 

 gespletenheid en verabsolutering veroorzaken, frustratie, isolering en vervreemding. De zin van alles 

 vervliegt omdat de identiteit vervlogen is.’ (van Eyck, 1960: p 343-346)  

Een rijkheid aan ruimtes geeft als basisvoorwaarden dat de tegenstellingen aanwezig zijn. De veelheid van Van 

Eyck ontstaat door combinaties te maken in het tussengebied van de tegenstellingen. Van Eyck noemt hier de 

‘enkele generaties terug begonnen en sedertdien haast vergeten, herwaardering van de werkelijke betrekkingen’. 

Hier impliceert van Eyck dat de trend architectuur te bouwen met een hoge rijkheid aan plekken er is geweest, 

maar in de loop van de tijd is verdwenen.  

 

Onderzoek 

Vermoedelijk bedoelde Van Eyck  met ‘sedertdien’ de tijd waarin wij in Nederland nog primitief bouwden, 

primitief zoals hij waarschijnlijk zag op zijn reizen naar Noord-Afrika en de Dogon.3 Echter toen ik als student 

woonde op de Oude Delft in Delft in een oud grachtenpand kreeg ik het gevoel dat iets van deze oude waardes 

daar ook aanwezig was. Het grote huis met vele verschillende soorten ruimtes, gekke hoekjes en steeds weer 

nieuwe verrassingen fascineerde mij. Soortgelijke panden worden nog altijd zeer gewaardeerd en met liefde 

bewoont. Iets wat wellicht voortkomt uit een hogere rijkheid aan ruimtes. 

In deze scriptie zal ik proberen in de woningplattegronden van oude panden, gebouwd in de 17e eeuw net voor 

de industriële revolutie, deze rijke architectuur terug te vinden. Een rijkheid die zich bevind in licht en donker en 

het ‘tussen’, in privé en openbaar en het ‘tussen’.  Open en gesloten en de natuurlijk gradatie daar tussen.  

  Vervolgens zal ik bestuderen hoe deze plattegronden zich verhouden tot de woningen gebouwd na de 

industriële revolutie en de introductie van de woningwet. De verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog en de 

sterke drang het land snel weer op te bouwen hebben een grote rol gespeeld, waarschijnlijk niet ten goede van 

de rijkheid van de architectuur.  

  Ten slotte kijk ik naar de tegenbeweging die als reactie hierop ontstond. Deze beweging bestaat uit 

individuele personen maar ook stromingen. De beweging liet zich leiden door architecten als Aldo van Eyck, 

Herman Hertzberger, Piet Blom, maar ook uit stromingen zoals de tuinstadideologie en de zogenoemde 

bloemkoolarchitectuur. Architecten met zeer uiteenlopende visies, maar welke allen op zoek waren naar een 

meer menselijke schaal en bewust of onbewust misschien wel naar een rijkheid aan ruimtes, zodoende rijkere 

architectuur. 

   Voor het geheel zal mijn focus liggen op het woonhuis van de gewone burger, sociale woningbouw en 

middenklasse.  

Het onderzoek zal plaatsvinden aan de hand van zo representatief mogelijke casussen.  

De rijkheid van de casussen wordt uitgedrukt in het aantal verschillende soorten ruimtes binnen het gestelde 

criteria, binnen de woning. Dit kunnen daadwerkelijk afzonderlijke vertrekken zijn. Er kunnen ook verschillende 

plekken zijn binnen één vertrek. Bij flexibele ruimtes kunnen door de bewoner zelfstandig verschillende ruimtes 

worden gecreëerd, door middel van schuifwanden of andere hulpmiddelen. Flexibele ruimtes worden meerdere 

keren benoemd. Een ruimte wordt pas benoemd wanneer er mogelijkheid is tot verblijven of spelen. Een smalle 

gang, tevens intensief gebruikte verkeersruimte wordt niet benoemd, een ruimte onder een trap, te klein voor 

                                                 
3 Ligtelijn 1999, p.11 
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een volwassene maar waar een kind nog wel kan spelen, wordt wel benoemd. Specifieke functies van ruimtes, 

zoals slapen of wonen worden in deze vergelijking niet benoemd, omdat deze in de basis flexibel zijn en daarmee 

niet bijdragen aan de rijkheid aan ruimtes.  

In de tabel worden de ruimtes verdeelt in verblijfsruimten, sanitaire ruimten, actieve functionele 

verblijfsruimten, buitenruimten en speelruimten.  

Een speelruimte vormt een plek waar de architectuur bijdraagt aan het spel. Zoals ‘Kiekeboe’ in een groot 

trappenhuis. Een verkeersruimte binnen het huis vormt voor volwassenen doorgaans geen verblijfsruimte maar 

kan , afhankelijk van de vormgeving, voor kinderen wel een speelruimte zijn. Ook een plek met grotere vrijheid in 

het spel omdat het bijvoorbeeld buiten is, kan een speelruimte zijn. ‘Stoepkrijten’ op het dakterras. Een ruimte 

met grotere vrijheid kan een speelruimte zijn, omdat het minder ‘opgeruimd’ is. ‘Hutten bouwen’ op zolder. Ook 

kan het een plek zijn waar je tijdelijk uit het zicht bent van ouders. Een eigen wereld scheppen met poppen en 

theeservies onder de trap.  

Het laatste hoofdstuk is een uiteenzetting van de verschillende methodes die in de geschiedenis bewust of 
onbewust gebruikt zijn om de rijkheid aan ruimtes wel of juist niet te bereiken. 
Ik probeer een eerste opzet van aanbevelingen te geven van wat volgens mijn opinie een goede methode is om 
te bouwen in de toekomst, met een rijkere woningplattegrond. De geanalyseerde voorbeelden dienen hierbij tot 
inspiratie. Zodoende hoop ik tot een verdere uitwerking te komen van mijn eerdere essay uit januari 2010 met 
de titel ‘The dark side of Architecture’ waarin ik aan het eind reeds een suggestie heb gegeven voor een extra 
ruimte ten behoeve van het vergroten van de rijkheid van een flatwoning. 
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Wat maakt een ruimte?  

Het onderzoek van dit essay bestaat uit het geven van een kleurcode aan woningen waar aan de rijkheid van 
deze woning valt af te lezen. Hoe deze kleurcode wordt gevormd zal bij het volgende kopje ‘de kleurcode’ 
worden toegelicht. Maar eerst, om de kleurcode van een ruimte te kunnen vormen, moet worden bepaald welke 
eigenschappen een bepaalde ruimte heeft. Hieruit kunnen criteria worden benoemd, welke samen het karakter 
van ruimtes vormgeven.  
 
Ten eerste wordt een ruimte gevormd door zijn afmetingen, de hoogte en het formaat. De hoogte is uitgedrukt in 
de belevingswaarde, namelijk of je er moet bukken, het plafond nog kan raken of is het een hoog plafond. Ook 
kan de hoogte onbeperkt zijn, bij een buitenruimte. Ook buitenruimtes horen dus bij de ruimtes van het huis. 
Het formaat van de ruimtes is bepaald aan de hand van de gemiddelde woningbouw. Een ‘medium (M)’ formaat 
ruimte zal ongeveer 10 tot 25 m2 zijn, daarna wordt het ‘large (L)’, is er meer sprake van een balzaal dan wordt 
‘XL’ gebruikt. Een kleine ruimte is dus kleiner dan 10m2, maar er zijn ook ‘XS’ ruimtes, zoals een kleine badkamer, 
of ‘XXS’, zoals een toilet.   
 
Een ander aspect van een ruimte is de vorm. Hoe zijn de wanden ten opzichte van elkaar gepositioneerd? Een 
ruimte met ronde wanden en/of dak wordt anders ervaren dan een ruimte met rechthoekige wanden. Ook kan 
een ruimte veelhoekig zijn, dit wel zeggen dat er meer hoeken zijn dan de gebruikelijke vier. Dit zorgt er voor dat 
de ruimte in plaats van een langwerpige oriëntatie meer een oriëntatie naar het midden van de ruimte krijgt.  
 
Naast de afmetingen van een ruimte vormt de afwerking van de ruimte ook een belangrijke karakter bepaler. 
Bestaan de wanden, vloeren en plafond uit hard materiaal, beton of tegels. Of is er gekozen voor een zachtere 
manier van afwerking, door middel van hout of zelfs stof.  
 
De misschien wel belangrijkste karakter bepaler hebben we nog niet benoemd, de gevelopeningen. Deze zijn 
groot of klein en laten veel of weinig licht binnen. Maar ze kennen meerdere eigenschappen. De gevelopening 
bepaald de mate van daglichttoetreding, komt het licht direct binnen of indirect, bijvoorbeeld via een andere 
ruimte. De plaatsing van de gevelopeningen bepaald  op welk moment van de dag er zonlicht de ruimte binnen 
treed en wat men ziet wanneer men door de opening naar buiten kijkt. Een wijds uitzicht geeft een ander 
karakter aan de ruimte dan wanneer het zicht wordt geblokkeerd door bijvoorbeeld de zijgevel van de buren. Al 
deze zaken zijn zeer bepalend en worden daarom apart benoemd. 
 
De eerder genoemde oriëntatie van een ruimte vormt een belangrijk punt. De oriëntatie wordt bepaald door de 
gevelopeningen en door de vorm van de ruimte. Een ruimte is soms gericht op zijn eigen midden, dit wordt 
voornamelijk bepaald door de omliggende wanden. Evenwijdige wanden versterken elkaar in het geven van een 
richting, vooral wanneer deze wanden samen ook nog eens wijzen richting een gevelopening. Zoals een 
standaard rechthoekige woning gericht is op de tuin. Een extra wand, waardoor de ruimte vijf- in plaats van 
vierhoekig wordt, verstoord deze richting en verplaats de richting van de ruimte meer naar binnen, naar het 
midden van de ruimte. Ook vensters aan meerdere zijdes van de ruimte kunnen de oriëntatie van de ruimte meer 
naar het midden richten. Een ruimte kan ook gericht zijn op één van zijn wanden. De aanwezigheid van een 
haard in één van de zijwanden doet dit heel duidelijk. Een ruimte kan gericht zijn op een andere ruimte, 
bijvoorbeeld wanneer een ruimte donker is, maar verbonden is met een lichtere ruimte. De aandacht trekt dan 
richting deze andere ruimte en bepaald zodoende het karakter van de eerste ruimte. In de moderne bouw is de 
oriëntatie van een ruimte vaak gericht naar buiten. Wanneer dit het geval is maakt het nog uit in welke mate 
deze buitenruimte privé is, hoe meer privé deze buitenruimte, hoe meer privé ook de ruimte zelf zal zijn.  
 
De privacy van de ruimte wordt ook apart benoemd. Met wie deel je de ruimte? Of mensen vanaf de straat naar 
binnen kunnen kijken of dat dit vanaf een beschermd binnenhof gebeurd maakt al een groot verschil. Vervolgens 
zijn er ruimtes waar geen relatie meer is met de buitenruimte, maar waar men alleen geconfronteerd kan 
worden met het eigen gezin.  Tot slot zijn er ruimtes waar men echt door niemand, bijvoorbeeld het toilet, of 
misschien alleen door zijn eigen levenspartner, een slaapkamer kan een dergelijk karakter hebben, kan worden 
gestoord. De mate van privacy bepaald sterk het karakter van de ruimte. 
 
De belangrijkste eigenschappen welke een ruimte vormen zijn nu wel genoemd. Tot slot is er nog één categorie 
toegevoegd, namelijk de gebruiker. Voor de verkoop van een huis wordt een aantal vierkante meters benoemd. 
Hierbij tellen alleen de vierkante meters welke functioneren als bruikbaar oppervlak voor de hele familie. Soms 
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heeft een huis echter nog meer ruimtes, niet benoemd voor de verkoop maar toch waardevol. Deze ruimtes zijn 
vaak juist de ruimtes die kinderen aantrekkelijk vinden om te spelen. Zij kunnen er vaak wel staan en hebben hier 
zodoende hun eigen domein. Soms kunnen ook volwassenen profiteren van deze ruimtes. Een ‘onbruikbare’ 
zolder kan soms zelf voor volwassenen nog worden omgevormd tot bijvoorbeeld een aangename leeshoek. Oma 
zal hier echter niet kunnen vertoeven. Toch vormen zulke ruimtes een aangename toevoeging voor de rijkheid 
van de woning, daarom wordt deze categorie hier extra toegevoegd.  
 
De keuze voor de verschillende criteria komt voort uit de eigenschappen die een ruimte maken. De som van al 
deze punten samen bepalen de sfeer, het karakter van de ruimte.  
De kleurcode vormt een poging een subjectief gegeven van een woning; namelijk het wel of niet plaats bieden 
aan het gemoed, uit te drukke in een concrete weergave.  
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De kleurcode : 
 

            

 
Het onderzoek zal plaatsvinden aan de hand van zo representatief mogelijke casussen.  
De rijkheid van de casussen wordt uitgedrukt in het aantal verschillende soorten ruimtes binnen het gestelde 
criteria, binnen de woning. Dit kunnen daadwerkelijk afzonderlijke vertrekken zijn of er kunnen verschillende 
plekken zijn binnen één vertrek. Bij flexibele ruimtes kunnen door de bewoner zelfstandig verschillende ruimtes 
worden gecreëerd, door middel van schuifwanden of andere hulpmiddelen. Flexibele ruimtes worden meerdere 
keren benoemd. Een ruimte wordt pas benoemd wanneer er mogelijkheid is tot verblijven of spelen. Een smalle 
gang, tevens intensief gebruikte verkeersruimte wordt niet benoemd, een ruimte onder een trap, te klein voor 
een volwassene maar waar een kind nog wel kan spelen, wordt wel benoemd. Specifieke functies van ruimtes, 
zoals slapen of wonen, worden in deze vergelijking niet benoemd omdat deze in de basis flexibel zijn en daardoor 
niet bijdragen aan het karakter van de ruimte op de lange termijn.  
 
In de tabel worden de ruimtes verdeelt in verblijfsruimten, sanitaire ruimten, actieve functionele 
verblijfsruimten, buitenruimten en speelruimten. Een speelruimte vormt een plek waar de architectuur bijdraagt 
aan het spel. Kiekeboe in het trappenhuis. Verkeersruimten binnen het huis vormen voor volwassenen 
doorgaans geen verblijfsruimte maar kunnen, afhankelijk van de vormgeving, voor kinderen wel een speelruimte 
zijn. Ook een plek met grotere vrijheid in het spel, omdat het bijvoorbeeld buiten is, kan een speelruimte zijn. 
Stoepkrijt op het dakterras. Een ruimte met grotere vrijheid kan een speelruimte zijn, omdat het minder 
opgeruimd is. Hutten bouwen op zolder. Ook kan het een plek zijn waar je tijdelijk uit het zicht bent van ouders. 
Een eigen wereld scheppen met poppen en theeservies onder de trap.  
 
De ruimtes worden benoemd aan de hand van de benoemde criteria. De verschillende criteria hebben 
verschillende kleuren. Nadat de analyse heeft plaatsgevonden ontstaat zodoende een kleurcode voor elke 
ruimte. Verschil in de afzonderlijke kleurcodes geeft een hoge rijkheid van architectuur aan. De overgang in 
kleuren van donkerrood, via geel naar groen staat gelijk aan een overgang van een geborgen besloten ruimte 
naar een open, naar buiten tredende ruimte. De combinatie van kleurcodes van alle ruimten samen van een 
bepaalde woning geeft een eindcode in kleur, deze geeft de variëteit en dus rijkheid van de woning weer.   
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Hoogte:  

bukken (0,5-1,75m) laag (1,75 -2,2m) normaal (2,2 – 2,8m) hoog (2,8-6 m) onbeperkt 

 

Formaat: 

XXS XS S M L XL 

 

Vorm:  

rond  veelhoek rechthoekig hoek rechthoekig rechthoekig smal 

 

Hardheid afwerking:  

zacht (stof)  licht zacht (hout, stof)  gemiddeld (hout) licht hard (hout,steen) hard (stuc, steen)  

 

Gevelopening: 

geen minimaal klein gemiddeld groot  maximaal open wanden 

 

Daglicht: 

geen indirect onbeperkt 

 

Zon:  

geen avond ochtend middag altijd 

 

Uitzicht:  

geen beperkt normaal veel 

 

Oriëntatie:  

midden wand (haard) andere ruimte buiten (groen) buiten privé buiten publiek 

 

Ongevraagd contact met (privacy): 

niemand relatie gezin afstand (S,M,L) gezin straat afstand (S,M,L) straat 

 

Gebruiker: 

kind valide bewoner bewoner 
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Hoofdstuk 1  
De ontwikkeling van het woonhuis tussen 1600 en 1900 

Een zoektocht naar kwaliteiten uit de toenmalige woningplattegrond 

 
17e en 18e eeuw 
 
De gewone burgerhuizen in begin 1600 waren simpel zonder kelder of zolder en direct verbonden met de straat.  
Het zogenoemde ‘zaalhuis’ bestond uit een enkele rechthoekige ruimte met een dak. Het vuur brandde vaak nog 
vrij in de ruimte. De kookplaats werd waarschijnlijk met schotten afgeschermd, een vroege vorm van de 
binnenhaard die in de derde alinea wordt toegelicht. Ook werd er waarschijnlijk een vertrek afgeschermd om 
kostbaarheden als textiel, munten, en contracten te beschermen. Een vroege vorm van de ‘mooie kamer’. Deze 
afgeschermde ruimte diende ook wel als slaapplaats.4 Vaak was er al wel een stoepje voor het huis. Dit 
functioneerde als tussenruimte, tussen straat en voordeur. In deze ruimte kon men plaatsnemen en de 
voorbijgangers aanschouwen. Vanaf deze positie kon je ook gemakkelijk een praatje beginnen. Het stoepje 
hoorde duidelijk bij het huis en voor een voorbijganger was dit ook voelbaar. In oude binnensteden zie je dit nog 
vaak terugkomen. In onderstaande afbeeldingen zie je twee voorbeelden van het gebruik van dit stoepje 
geschilderd door Johannes Vermeer en Jan Steen. Het stoepje werd gebruikt door zowel arm als rijk. 
 

               
          2 Burgemeester van Delft en zijn dochter,  Jan Steen, 1655                     3 Het straatje, Johannes Vermeer, 1657-1661 
      

De huizen van de gegoede burgerij vanaf de 18e eeuw bezaten 
een voorhuis, vaak hoge kamer, aan de straatkant. Aan de zijkant 
was vaak een klein kamertje afgescheiden dat dienst deed als 
kantoortje. Indien één van de zijmuren vrij was kwam hier vaak 
een dagelijkse privé entree en een aparte voordeur. Bij 
aaneengeschakelde huizen waren aparte entrees niet mogelijk,  
het voorhuis werd dan versmald zodat er een aparte voorkamer 
of gang naast kwam. Het gedeelte van het voorhuis bij de deur 
werd gebruikt als entree, werkplaats of winkel. De afgescheiden 
kamer werd dan vaak de ‘mooie kamer’, geschikt voor ontvangst. 
Deze kamer is goed te zien in het schilderij ‘De muziekles’ van 
Johannes Vermeer. 5 
  
  

                                                 
4 Meischke 1997 , p. 19 
5 Meischke 1993 , p. 20 

4 De muiekles, Vermeer 1662-1664 
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Achter deze hoge kamer had elk huis een binnenhaard, de plek die 's winters warm werd gehouden met een 
stookplaats. Om deze binnenhaard gemakkelijk behaaglijk te krijgen, maar ook om extra ruimte te creëren in de 
woning werd deze vaak onderkeldert, waarbij de vloer werd verhoogd. Aan de bovenkant van de binnenhaard 
werd vaak een insteekkamer gehangen, een aangenaam slaapvertrek, opgewarmd door de onderliggende 
binnenhaard. Zo werd de ruimte kleiner en dus warmer. Wanneer zich in het voorhuis een kantoortje bevond 
was de ingehangen insteekkamer vaak tot hier aan toe doorgetrokken. 
Vanaf de voordeur werd de gang vaak, langs de binnenhaard, doorgetrokken tot het achterhuis. Langs de andere 
wand waren één of meerdere schouwen. Zo ontstond een loopkant en een warme kant van het huis. De gang gaf 
de binnenhaard meer privacy en warmte. 6  
 
Naast de insteekkamers waren er verschillende bedstedes die dienst deden als slaapvertrek. Een bedstede is 
eigenlijk een grote open kast die met gordijnen, maar soms ook met deuren kan worden afgesloten. Bedstedes 
bevonden zich aan de binnenhaard of aan de achterkamer. Linnen was kostbaar goed en werd graag 
tentoongespreid aan bezoekers. Hoewel er behoefte was aan privacy waren er daardoor zelfs in het voorhuis 
soms bedstedes. Deze waren dan van het mooiste beddengoed voorzien. Wanneer er gasten waren was dit 
waarschijnlijk het vertrek waar ze verbleven. Later werd de bedstede vaak vervangen door de ‘alkoof’. Dit was 
een diepe nis aan een vertrek waarin een ledikant was geplaatst. Deze nis kon met gordijnen worden afgesloten. 7   
  
Tot slot was er een zolder en vaak een vliering. Deze werden gebruikt voor opslag en voor het drogen van de 
was.8 
 
Bij vrijstaande of hoekwoningen zie je een duidelijk verschil tussen privé en openbaar door de verschillende 
entrees. Bij aaneengeschakelde woningen wordt de gradatie van openbaar naar privé letterlijk doorlopen bij het 
betreden van de woning. Je kunt niet direct van het erf naar de privé woning, de binnenhaard, betreden, maar 
moet daarbij de ‘mooie kamer’ passeren.   
 
Door het gebruik van een binnenhaard, insteekkamers en bedstedes zie je dat er een verkleining van de ruimtes 
optreed naarmate de privacy van deze ruimtes toeneemt. Ook worden de kamers warmer en donkerder. De 
ruimte aan de straat is open en zo hoog als de lucht, de ruimte hoort bij het huis maar is zeer publiek. De winkel 
of ontvangstkamer is licht en hoog. De binnenhaard is voor de familie, een plek van samenkomst voor het gezin, 
het is een donkerder en kleiner vertrek dan het voorhuis. De insteekkamers waren laag en donker en werden 
gebruikt om te slapen, kinderen en ouders apart. Zodoende heeft de kleinste en donkerste ruimte in het huis de 
meeste privacy. 
 
Deze gradatie hangt nauw samen met het werk, dat doorgaans publiek was en licht nodig had, aan de ene kant, 
en de behoefte aan warmte, en de kostbaarheid hiervan, aan de andere kant. Stoken was een kostbare bezigheid 
en de zodanig opgewekte warmte werd zorgvuldig benut. Het voorhuis diende naast de behoefte aan licht voor 
het werk ook hoog te zijn vanwege de rookoverlast van het haardvuur. De gradatie in privacy in samenspraak met 
de gradatie van donker naar licht, van groot naar klein en van koel naar warm, vormt een duidelijk structuur 
waarin de psyche van de mens zich thuis voelt. Deze overgangen zijn niet bedacht of opgelegd maar komen voort 
uit een praktische noodzaak en sluiten aan bij het menselijk gemoed.   
 
 
19e eeuw 9 
 
Door de Industriële Revolutie trad een zware concurrentie op tussen ouderwetse bedrijven en de moderne 
bedrijven welke gebruik maakten van machines. Dit leidde tot uitbuiting van de lage arbeidersklasse. Het aantal 
arbeiders groeide en daarmee verslechterden hun leefomstandigheden. 
Zolders en kelders, oorspronkelijk niet voor woonruimte bedoeld, waren nu druk bezet. De binnensteden waren 
overbevolkt. Dit bracht ongezonde woonomstandigheden met zich mee wat onder andere leidde tot cholera 
epidemieën.  
 

                                                 
6 Meischke 1997 , p. 23 
7 Fock 2001 , p. 185 
8 Meischke 2000 , p. 27-30 
9 Kleijn 1995 , p. 148-153  
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Voor de middenklasse bracht de Industriële Revolutie nieuwe mogelijkheden met zich mee. Staal deed zijn 
intrede, eerst alleen voor ornamenten maar al snel ook constructief. De ouderwetse baksteen werd nu machinaal 
gevormd. Kalkzandsteen deed zijn intrede en met cement werden ornamenten gemaakt uit mallen.  
Midden 19e eeuw deden de gevolgen van de industriële revolutie hun intrede in het woonhuis.  
De plattegrond van het woonhuis vertoond kleine verschillen ten opzichte van de 18e eeuw. Woonhuizen hadden 
geen groot voorhuis meer dat direct verbonden was aan de straat. Achter de voordeur lag een lange gang welke 
direct door liep langs het huis.  
 
De behoefte aan ruimte en bergruimte nam toe. Deze behoefte kon bijvoorbeeld worden voldaan door middel 
van insteken of een kelderkeuken. Als men het zich kon veroorloven, wat steeds vaker het geval was, groeiden de 
huizen in de hoogte. Het huis kreeg dan een verdieping, waardoor men kon overgaan op een tweedelige 
plattegrond met voorhuis en achterhuis. De voorheen donkere binnenhaard was niet meer nodig. De woning 
werd dus lichter. De verdieping werd voornamelijk gebruikt voor slaapvertrekken.10  
 
Wanneer men nog welvarende werd, was er soms sprake van twee verdiepingen. Gezien op de begane grond een 
gang aanwezig was van voorhuis tot aan tuin, was er op de verdieping meer ruimte. Op de eerste verdieping 
bevond zich daardoor vaak de ‘bel etage’ met een hoger plafond en een ontvangstvertrek over de gehele breedte 
van de woning. De bel etage werd gebruikt als kamer en suite waarbij twee vertrekken gescheiden werden door 
dubbele deuren en later door schuifdeuren.  
De zogenoemde ‘daagse’ woonvertrekken, waaronder winkel of werkruimte, keuken en eetkamer bevonden zich 
doorgaans op de begane grond.  Op de tweede verdieping bevonden zich de slaapkamers. De zolder of derde 
verdieping werd gebruikt voor het drogen van de was en voor opslag.11 Alkoven en bedstedes werden vaak 
vervangen voor een ledikant om hygiënische redenen en omdat men nu de ruimte had voor slaapkamers.  
 
Massaproductie maakte bouwmaterialen en decoraties bereikbaar voor de opkomende middenklasse. Decoraties 
werden strakker en simpeler en uitgevoerd met goedkoper materiaal als hout of zelfs papier-maché. Wanden 
werden behangen met machinaal bedrukt behang. Kunstwerken werden vervangen door gravures en 
lithografieën. Aan de buitenkant werden kroonlijsten strakker en uitgebreider. Raambeëindigingen werden 
vervangen door een gewone wigvormige sluitsteen of een andere relatief simpele oplossing. Stoepen, en 
daarmee de ruimte aan het huis met direct contact tot de straat, werden verwijderd. Men kon groter en 
goedkoper ramen produceren en de roedenverdeling werd groter, van eerst nog een verdeling in zessen tot een T 
-vorm. De moderne tijd deed zijn intrede. Aan de ene kant was goed wonen en decoreren nu voor een grotere 
groep toegankelijk, aan de andere kant werd de waarde ervan sterk verminderd.  
 
Na de eerste tijd waarin alle nieuwe mogelijkheden volop werden benut kwam na 1850 de oude manier van 
bouwen, meer decoratief en met meer degelijke materialen, wel weer wat terug. Men had nu de keus. Ook in 
stijl had men keus. Verschillende stijlen werden door elkaar gebruikt of de architect maakte een keuze aan de 
hand van de gegeven opdracht. Het Eclecticisme (1828-1910).   
 

 Terwijl de middenstand zodoende steeds betere woningen bezat 
woonde een grote groep arbeiders in slechte eenkamerwoningen. 
In de tweede helft van de 19e eeuw werd de arbeidersklasse 
steeds belangrijker en ging ook deelnemen aan het publieke 
leven. De leefomstandigheden waren nog slecht. Lage lonen, 
lange werkdagen, slechte huisvesting. Eén vertrek bood vaak 
plaats aan een heel gezin, inclusief keuken en bedstedes. Mensen 
woonden in kelders, soms zonder daglicht.  
 
Men organiseerde zich in verenigingen en politieke partijen. 
Stakingen werden uitgevonden om werkgevers te dwingen de 
werkomstandigheden te verbeteren. Zo ontstonden ook de 
woningbouwverenigingen welke een beroep deden op de rijkere 
burgers. Er werd gegeven, enerzijds uit liefdadigheid, anderzijds 
uit angst voor ziektes. De eerste woningbouwprojecten ten 

                                                 
10 Meischke (1993) , p. 267 
11 Fock (2001) , p. 87 / p. 344 

5   woning van rond 1900; De Vreeze (2001) , p. 32 
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behoeve van de arbeidersklasse werden gerealiseerd. Deze woningen bestonden in elk geval uit een woonkamer 
met bedstee, keuken en privaat (toilet) en op zolder één of twee slaapkamers. 12 Zodoende verbeterde langzaam 
de slechte toestanden op het gebied van arbeids- , woonomstandigheden en sociale zorg.13 
 

 
6 kelderwoning in 1889; Paulen (1992) , p. 12 

 
 

                                                 
12 Fock (2001) , p. 409 
13 Kleijn 1995 , p. 148-153  
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casus 1a – Breedstraat 12114 – Enkhuizen 
 

Op de Breedstraat nummer 121 in Enkhuizen 
staat het pand ‘De Eendraght’. Het pand bevat 
een gevelsteen met het jaartal 1640 en is ten 
opzichte van zijn omgeving een groot woonhuis 
te noemen. Het pand vormt één van de weinige 
panden dat zodanig bewaard is gebleven dat 
het een goed beeld kan geven van een 
zeventiende-eeuws woonhuis.  
Het huis is 6,5 bij 12,5 meter. De ruimte is 
verdeeld in een voorhuis, een binnenhaard en 
een achterkamer. Aan de rechterzijde van het 
voorhuis is een onderkelderde zijkamer 
(opkamer) afgescheiden. De vloer van deze 
zijkamer bevindt zich een halve meter hoger 
dan de vloer van de begane grond. Via twee 
trapjes in het voorhuis zijn opkamer en 
onderliggende kelder te bereiken. Boven het 
trapje van de kelder bevindt zich een bedstede 
die toegankelijk is vanuit de opkamer. Links van 
de binnenhaard bevindt zich een gang welke 
toegang biedt tot binnenhaard en achterkamer. 
De binnenhaard werd indirect belicht via 
interne vensters aan gang en voorhuis. Op deze 
wijze kon vanuit de binnenhaard ook het 
voorhuis in de gaten worden gehouden. Het 
meeste licht kwam vanuit de gang waar zich in 
de zijgevel een groot venster bevond. Via 
schuifkozijnen kon de ruimte worden 
geventileerd. De achterkamer is afgescheiden 
van de binnenhaard door een stenen muur. De 

ruimte bezit een houten gevel aan de straatzijde en zou ooit een aparte woning geweest kunnen zijn. Tegen de 
achtergevel bevindt zich een schouwtje dat dateert uit de negentiende eeuw en aangeeft dat de ruimte toen als 
keuken werd gebruikt. Een steile trap geeft toegang tot de zolder. De zolder heeft een borstwering van 1,5m 
hoog en twee vensters in de voorgevel waardoor de zolder het karakter van een verdieping krijgt. Aan de 
straatzijde is sinds de achttiende eeuw een slaapvertrek met twee bedsteden ingericht. Boven de zolder bevindt 
zich, mogelijk gemaakt door de hoge kap, nog een ruime vliering.   
 

                                   
8 Binnenhaard, de sierbetegeling tegen de achterwand geeft de plaats  van de voormalige schouw aan.                       

                                                 
14 Informatie en afbeeldingen; Meischke (1993) , p. 236-239  

7 Breedstraat 121 
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9      

       
10 voorhuis met zicht op binnen haard en doorzicht naar gang en keuken                                              11 gang, links van binnenhaard 
              

                                    
 12 voorhuis, deurtje naar kelder en toegang tot opkamer         13 bedstede tussen binnenhaard en zijkamer in het voorhuis 
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casus 1b – Oudekerksplein 5015 – Amsterdam 
 

Op de foto links ziet u een woonhuis aan het Oudekerksplein in 
Amsterdam uit 1658. Het huis is niet meer in originele staat maar de 
vereniging Hendrik de Keyser heeft de originele situatie kunnen 
achterhalen. Het huis is 4 meter breed en 6 meter diep. De kelder was 
zowel vanuit het huis, als van buiten toegankelijk. De begane grond 
was verdeeld in een hoog voorhuis en een achterkamer met insteek. 
De verdiepingen waren zodanig vormgegeven dat ze eenvoudig 
verdeeld konden worden in een voor- en achterkamer, wellicht 
hebben de ruimtes ooit wel deuren of schuifdeuren gekend. Langs de 
achterwand van het pand waren stookplaatsen langs dezelfde 
schoorsteen. Alle verdiepingen hadden waarschijnlijk bedstedes, of in 
ieder geval hadden ze de ruimte ervoor. Later werden huizen van dit 
type vaak gebruikt voor kamerwoningen. Aan de kelder zit nog een 
kleine ruimte vast, een pothuis. Het pothuis is ontstaan in de 
middeleeuwen doordat men de waterput overbouwde. Zo kon men 
van binnenuit, via het souterrain water putten. Het pothuis heette 
oorspronkelijk dan ook ‘puthuis’. Door de inbouw van een keuken en 
een stilletje (toilet) ontstonden later langere en grotere puthuizen en 
veranderde de naam in ‘pothuis’. Het pothuis op de Blauwburgwal 22 
uit 1667 is hiervan een mooi voorbeeld.16 

 
 

Op de afbeelding rechts onder van kort na 1900, toen het voorhuis als 
tapperij en slijterij werd gebruikt, zie je dat in het geval van 
Oudekerksplein 50 het pothuis waarschijnlijk enkel boven het 
maaiveld uitstak met een hekje en verder geen opbouw kende. Dit 
correspondeert ook met de plattegronden uit het boek van de 
vereniging Hendrik de Keyser.  
 
 
  

 
                                      

                 16 Oudekerksplein 50   

                                                 
15 Informatie en afbeeldingen; Meischke (1995) , p.139-140 
16 Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (2011) 

14 Oudekerksplein 50, recent 

15 pothuis blauwburgwal 22, Amsterdam 
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Plattegronden en langsdoorsnede Oudekerksplein: 

 
17  
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casus 1c  – Oenselsestraat 5017 – Zaltbommel 
 

 
Dit woonhuis dateert uit begin 17e eeuw en bestaat sinds 1830 in zijn 
huidige omvang en is onderdeel van een stadsboerderij. De koeien konden 
ten oosten van de stad naar het grasland worden gebracht. Voor deze 
analyse behandelen we alleen het woonhuis en niet de naastgelegen schuur. 
Het woonhuis is opgezet als een gewoon stadshuis en is goed 
gedocumenteerd. Er zijn kleine wijzigingen opgetreden maar het woonhuis 
bevindt zich nog grotendeels in oorspronkelijk staat.  
 
Het woonhuis is 5 meter breed en 14 meter lang. Het huis kent een 
voorhuis, een binnenhaard en een achterkamer. Vanuit het voorhuis loopt 
een gang langs de binnenhaard naar de achterkamer. De binnenhaard werd 
gebruikt als keuken en de achterkamer vormde de voornaamste 
verblijfsruimte voor het gezin. De binnenhaard en de achterkamer worden 
van elkaar gescheiden door twee bedsteden en een spiltrap naar de 
verdieping. Onder de bedsteden bevindt zich een provisiekelder met een 
tongewelf. De kelder loopt door onder de achterkamer. Op de verdieping 
waren twee slaapvertrekken.  
 
 

 

                                                 
17 Informatie en afbeeldingen; Meischke (2000) , p.366-370 

18 Oenselsestraat 
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19 voorhuis, zicht op gang en binnenhaard                      20 spiltrap met afgesloten ruimte daaronder 
 

 
21 binnenhaard met bedstee 
 

          
22 achterkamer         23 achterkamer, schouw 
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Hoofdstuk 2  
Het woonhuis in de moderne tijd  

De invloed van de industriële revolutie en de Woningwet op het woonhuis  

 
De opstand van de arbeidersklasse leidde uiteindelijk in 1902 tot de oprichting van de Woningwet. Volgens deze 
wet moest elke gemeente binnen twee jaar een bouwverordening bezitten waarin eisen werden omschreven 
aangaande constructie, afmetingen, aantal bewoners, brandveiligheid, toetreding van licht en lucht, sanitair, 
drinkwatertoevoer, riolering en dergelijke.18 Amsterdam was in 1905 één van de eerste gemeenten die met een 
Bouwverordening kwam. Hierin werd onder anderen het bouwen van woningen met bedsteden en alkoven 
verboden. Met het verbod op bedsteden en alkoven werden de woningen lichter en gezonder. Bedstedes 
bevonden zich nog wel eens in de keuken en waren slecht geventileerd. Wel gaf deze maatregel een beperking 
op het doorontwikkelen van de woning als een rijke plek aan ruimtes, door het afschaffen van één van deze 
ruimtes, welke indien juist toegepast, een waardevolle kan zijn.  
 
In deze tijd kende het ideaal van de tuinstad, geïntroduceerd door Ebenezer Howard, veel aanhang. Zijn ideeën 
werden vertaald in nieuwe fabrieksdorpen met eengezinswoningen. De dorpen waren gebouwd in laagbouw met 
een tuin voor en achter. Er waren gemeenschappelijke voorzieningen. Alle rangen en standen woonden door 
elkaar. Bij de bouw was aandacht voor bestaande landschapelementen en er werd rekening gehouden met de 
wensen van de bewoners.    
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam de particuliere woningbouw vrijwel stil te liggen en steeds meer 
architecten begonnen zich voor het ontwerpen van arbeiderswoningen te interesseren. Vanaf de Eerste 
Wereldoorlog tot de Tweede Wereldoorlog waren het de Amsterdamse School en het Nieuwe Bouwen die het 
gezicht van de sociale woningbouw bepaalden.  
De Amsterdamse School probeerde met monumentale architectuur de arbeidersklasse te verheffen en met hun 
plattegronden probeerden ze de arbeiders te leren hoe ze moesten wonen. Keukens werden expres klein 
gehouden om een eind te maken aan de gewoonte om in de keuken te wonen. Berlage was een belangrijke 
architect van de Amsterdamse School. Hij kreeg opdracht een uitbreidingsplan te maken voor Amsterdam. 
Berlage prefereerde grote woonblokken met groene binnenhoven. In plaats van individuele huizen ontwierp hij 
straatwanden en stedelijke kwaliteit als één geheel. Daarmee stond Berlage tegenover het idee van de tuinstad. 
Binnen de woonblokken was er veel aandacht voor vormgeving en detaillering. Het was massawoningbouw met 
aandacht.  
De stroming van het Nieuwe Bouwen streefde naar plattegronden waar optimaal gebruik werd gemaakt van de 
ruimte. Door middel van schuifwanden en verplaatsbare en inklapbare meubels werd verschillend dag- en 
nachtgebruik mogelijk gemaakt. De woningen kregen grote ramen, ruime balkons en werden zo optimaal 
mogelijk op de zon georiënteerd. Ook op het gebied van verkaveling streefde men naar eenvoud, strokenbouw, 
zodat elke woning zo optimaal mogelijk op de zon kon worden georiënteerd.19    
 
Na de Tweede Wereldoorlog waren veel woningen verwoest en was er grote woningnood. De ideeën van het 
Nieuwe Bouwen bleken goed bruikbaar om de woningnood op te lossen. De ruimtelijke reorganisatie van de stad 
werd georganiseerd door bureaucratische planningsinstellingen. Er was een tekort aan arbeidskrachten, 
financiële middelen en materiaal en daardoor een grote vraag naar geïndustrialiseerde bouwmethoden. Door 
strokenbouw was een grote standaardisatie van woningtypen mogelijk waardoor woningen snel en goedkoop 
konden worden gerealiseerd. Rijkheid van architectuur speelde hier geen rol, het land moest worden opgebouwd 
en er was behoefte aan goede, gezonde, hygiënische woningen. Modernistische architecten als Corbusier, van 
Eesteren, Gropius, Giedion, Stam en Rietveld, belangrijke architecten voor de wederopbouw hadden zich 
verenigd middels het CIAM platform. Hun ideologie van licht, lucht en ruimte sloot perfect aan op de noden van 
de tijd. Zij vertaalde deze ideologie naar open verkavelingen met vrij liggende bouwblokken rondom groene 
binnenruimten.20 De woningplattegrond was rechthoekig en kende enkel ruime lichte vertrekken. Men dacht er 
niet over na dat een woning ook gezellig, spannend, verrassend kan zijn. In deze tijd van grote woningnood, met 
daarbij het risico wederom te moeten kampen met te kleine arbeiderswoningen en onhygiënische 
omstandigheden, uitbreken van ziektes en wat nog meer, waren dit luxe artikelen waar nu even geen aandacht 
voor was. Men geloofde in een maakbare samenleving, waarbij lichte, luchtige ruime ruimtes ook, lichte, 

                                                 
18 Kleijn 1995 , p. 196-203  
19 Paulen 1992 , p. 13-14  
20 Ubink 2011, p. 18  
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luchtige, ruimdenkende mensen te weeg zou brengen. Er werd niet gekeken naar de werkelijke aard van de 
mensen en welke eigenschappen van een woning hen ondersteunen goed te functioneren, maar men dacht het 
functioneren van de mensen te veranderen door ze te plaatsen binnen een woningplattegrond die enkel ruimte 
laat voor het gewenste gedrag.  
 
In de loop van de geschiedenis zie je hoe bij het vormgeven van woningen steeds minder geluisterd wordt naar 
de bewoner. Oorspronkelijk gaf de bewoner direct opdracht aan een architect of bouwde het huis zelf. De 
architect had geen andere keus dan te ontwerpen wat de bewoner wenste. Bij het ontstaan van de tuinsteden 
werd op grote schaal voor de arbeiders, vaak van een bepaalde fabriek, woningen gebouwd. De architecten 
bepaalde hier voor de bewoners hoe de woningen er uit kwamen te zien. Wel werd er goed geluisterd naar de 
wensen van de toekomstige bewoners en ook was er aandacht voor de verschillende elementen vanuit de 
omgeving. Het Nieuwe Bouwen en de Amsterdam School hadden grote visies over hoe men moest wonen en 
leven, de architecten probeerden deze eigenschappen op te leggen aan de bewoners waarvoor zij ontwierpen. 
Men had het beste met ze voor, maar luisterden niet naar hun eigen wensen. 
Tot slot, bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog werd er niet meer geluisterd naar de wensen van 
bewoners. Er was woningnood en het belang, dacht men, voor de arbeiders was enkel dat er zo snel mogelijk 
veel woonruimte beschikbaar was op een gezonde manier. Wellicht dachten de arbeiders zelf ook niet meer zo 
hard aan wat hun wensen waren, maar wensten zij gewoon een onderdak. 
 
Om een verbetering tot stand te brengen in slechte woonomstandigheden, waar mensen in te donkere ruimtes 
moesten leven en in onhygiënische omstandigheden is overgegaan op een architectuur van licht, lucht en ruimte, 
het ‘Nieuwe Bouwen’ en de ‘Nieuwe Zakelijkheid’.  
Het ‘Nieuwe Bouwen’ was ideaal voor werkzaamheden waar veel licht bij nodig was. De ruimtes functioneerden 
goed als kantoorruimte, maar ook voor bepaalde hobby’s als piano spelen of schilderen, bood het huis prachtige 
gelegenheid.  
Wanneer aan het eind van de dag er misschien behoefte zou zijn zichzelf terug te trekken in een beschermde 
donkere omhullende ruimte bij de kachel, was dat niet mogelijk. Het leven zelf werd ook ‘zakelijker’.  
Hieruit voort is misschien uiteindelijk wel de nood van mensen gekomen om op vakantie te gaan naar een hutje 
op de hei met een warm haardvuur en een knusse huiselijkheid. Of de minder romantische variant van de vele 
bungalowparken. 
Wat oorspronkelijk ingeweven was in het dagelijks leven; het overdag werken in een lichte ruimte en ’s avonds 
het zich terugtrekken bij de kachel om vervolgens te slapen in een kleine omhullende bedstee, wordt nu 
uitgerekt tot een ‘zakelijk leven’ met een ‘knusse vakantie’. 
 
In de huidige architectuur zijn we inmiddels teruggekomen van de Bijlmerflat methode van bouwen. De nadelen 
zijn ons duidelijk zichtbaar geworden en we proberen nu op een andere manier vorm te geven. Door de toename 
van technische kennis en welvaart wordt de natuurlijke gradatie in privacy binnen het woonhuis niet meer 
noodzakelijkerwijs nagevolgd. De gradatie in privacy zoals dit zichtbaar was in woningen van voor 1900, of in 
primitievere culturen.  Mensen kunnen het zich veroorloven om meerdere plaatsen in het huis te verwarmen. 
Daarnaast kunnen door technische vooruitgang nu grote oppervlaktes glas worden geproduceerd. Dit geeft licht 
en warmte in het hele huis. Men is niet langer gebonden aan één vuur in het midden van het huis. De 
basisprincipes van het effectief omgaan met licht en warmte zijn universeel en hebben hun kracht niet verloren, 
het is echter niet meer noodzakelijk om ze toe te passen. Hierdoor is de oude, natuurlijke gradatie in privacy en 
ordening van het huis, niet langer een praktische noodzaak, maar wordt het een bewuste architectonische keuze 
en geeft dit in deze zin een nieuwe verantwoordelijkheid aan de ontwerper.  
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casus 2a – Henriette Ronnerplein21  – Amsterdam  
 

 
24 

Dit woningbouwcomplex ontworpen door architect Michel de Klerk in 1920 vormt een mooi voorbeeld van de 
plastische vormgeving van de Amsterdams school. In de Amsterdamse school was het gebruikelijk om grote 
woningbouwcomplexen te ontwerpen als ‘straatwanden’. Het bouwblok was één geheel en een totaalkunstwerk. 
In dit voorbeeld zie je de neiging toch de individualiteit te benadrukken. Een serie van 6 woningen krijgt een 
eigen identiteit middels een eigen dak.  
 

  
25 originele tekeningen 

                                                 
21 Informatie en afbeeldingen; Bock 1997 en Holzbauer 1980, 
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26 Woningplattegrond Henriette Ronnerplein, 1e verdieping 
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casus 2b – Erasmuslaan 922  – Utrecht 
 

De Utrechtse architect Gerrit Rietveld realiseerde in 1931 één van de eerste woningbouwprojecten op grote 
schaal, Erasmuslaan 5-11, Utrecht. Het project werd gebouwd ter promotie van het 'Nieuwe Wonen' en lag nabij 
de tevens door Rietveld ontworpen Erasmuslaan 1-3 en het Rietveld Schröderhuis. Erasmuslaan 9 werd ingericht 
als modelwoning en was open ter bezichtiging. Het is een blok van vier woningen in de stijl van de Nieuwe 
Zakelijkheid. Plattegronden en gevels zijn uitgezet op een modulair raster van 1 bij 1 meter. Voor extra 
lichttoetreding is gebruik gemaakt van doorlopende puien, dit werd mogelijk gemaakt door gebruik te maken van 
een staalskelet, een voor deze tijd dure methode. De vloeren waren van hout en de wanden van metselwerk.  
 
Voor de modelwoning werd een uitnodiging verstuurd met de tekst: 'Deze tentoonstelling wil de nieuwe 
bouwwijze die tot nu toe elders meer toepassing vond dan in eigen land, demonstreren, niet door nieuwe details 
maar door de zware  steenmassa's te vervangen door ruimte … licht... lucht.'  
Rietveld stimuleerde de standaardisatie en fabrieksmatige totstandkoming van de woning en zag dit als een 
methode waarbij de principes van licht, lucht en ruimte op grotere schaal konden worden toegepast en zodanig 
kon leiden tot betere woonomstandigheden voor een grotere groep. Deze woningen waren echter groot en door 
de ongebruikelijke bouwmethode duur, dus voor de gegoede burgerklasse. De hoop voor een betere toekomst 
voor alle klassen lag er echter in verscholen.  

 
In de bijbehorende brochure stond een uitleg over de indeling van het huis: 'De voorgevel is door een tuintje van 
de openbare weg gescheiden. Voor de entree ligt een betegeld pad, met daarnaast een hellingbaan naar de 
rijwielberging in de kelder. De rest van de kelder, die onder het hele huis doorloopt, bevat een ruimte voor de 
centrale verwarming, een kolenhok, een provisiekelder en een waskeuken. Op de begane grond is achter de 
voorgevel een hoek van 6 bij 3 modulen afgescheiden, waarin hal, trappenhuis, toilet en een kleine keuken zijn 
ondergebracht. De rest van de begane grond is opgevat als één grote leefruimte van 59 m2. Net als in het 
Schröderhuis is de kamer door vouwwanden op rails in een aparte zit- , eet- en werkhoek te splitsen. De 
verdiepingen hebben vaste scheidingswanden tussen de verschillende kamers. De eerste verdieping bevat een 
kleine badkamer boven de entree/keuken en drie slaapkamers, waarvan die aan de achterzijde uitkomen op een 
balkon. Op de tweede verdieping bevinden zich nog eens drie slaapkamers en een douche. Alle vertrekken 
grenzen hier aan een dakterras.’  

 
27 

                                                 
22 Informatie en afbeeldingen; Meischke 2000 , p. 438-442 
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28 woonkamer in de richting van de achtergevel                            29 woonkamer in de richting van de voorgevel 
   

                              
30 dakterras voorzijde                                         31 trappenhuis 
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casus 2c  - Bijlmermeer  - Amsterdam 
 
De Bijlmermeer was een ‘modelwijk’ voor de moderne mens. De 
Bijlmermeer werd opgeleverd in 1968 en creëerde een enorm aanbod aan 
nieuwe woningen. De in totaal 13000 woningen waren gerangschikt in flats 
van tien woonlagen. De woningen waren van alle gemakken voorzien zoals 
een ruime badkamer, warm water en cv.  
 
Het ontwerp was vervaardigd door een team van de Amsterdamse Dienst 
Stadsontwikkeling onder leiding van architect en stedenbouwkundige 
Siegfried Nassuth. Het ontwerp volgde de functionele ideeën van de CIAM 

en de architect Le Corbusier. In het ontwerp gold een strikte scheiding van wonen, werken en recreëren. Ook 
auto- fiets- en voetgangersverkeer werd gescheiden. Zodoende probeerde men een rustige, groene 
woonomgeving te vormen. De woningen zelf waren veelal hetzelfde.  
 
De woningen waren binnen de woningwetsector van behoorlijk groot formaat, maar liefst 120 m2. De prijs van 
de infrastructuur viel behoorlijk tegen en dit werd doorberekend in de huur van de woningen. Hierdoor kon de 
beoogde doelgroep de woningen niet meer betalen. De Amsterdamse gezinnen uit de middenklasse die het wel 
konden betalen kozen liever voor eengezinswoningen die rondom de Randstad volop werden gebouwd. De klacht 
over de hoogbouw was met name dat men vanuit een hoog gelegen flat de buiten spelende kinderen niet meer 
in de gaten kon houden en dat het contact met de straat en de verkoop daar van bloemen, ijs en haring te klein 
was. Snel was er veel leegstand. 23 Veel gezinnen uit de lage klasse, zogenoemd kansarm, veel immigranten, 
vestigden zich in de wijk. Het vestigen van kansarme gezinnen in een omgeving die weinig mogelijkheden tot 
ontwikkeling bood leidde tot veel sociale problemen, vandalisme, vervuiling en criminaliteit. De scheiding tussen 
wonen, werken en recreatie zorgde ervoor dat bepaalde gedeelten van de wijk ’s avonds waren uitgestorven, wat 
tot onveilige situaties leidde. Het gebrek aan menselijke maat werkte volgens bewoners vervreemdend.24    
 

 
         33 Bijlmermeer 1970; Paulen (1992) , p. 15 

 

                                                 
23 De Vreeze 2001 , p. 99 
24 Wikipedia 2011, zoekterm: Bijlmermeer 

32 Bijlmermeer 
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Hoofdstuk 3 
De zoektocht naar een rijkheid van architectuur 

Zoektocht naar de menselijke schaal 
 
In de woningplattegrond van voor 1900 zie je een gelaagdheid in ruimtes die ook zichtbaar is bij het huis in Peru 
of de Kampong in Indonesië uit de inleiding. Waarschijnlijk zul je wanneer je het onderzoekt het ook terug zien in 
andere zelfgebouwde/ oorspronkelijke bouwvormen. Bouwvormen die ontstonden vanuit de mensen zelf, aan de 
hand van hoe zei zelf het liefst wilden wonen, voortgekomen uit sociale behoeftes en praktische noodzaak.    
De wederopbouw architectuur beantwoordde voortreffelijk aan de praktische noodzaak maar schoot gigantisch 
te kort op het gebied van de sociale behoeftes. Dit werd reeds door Berlage, zelf architect van 
massawoningbouw, benoemd; 
 ‘De arbeiders, en nu kom ik aan de kern van het verzet, zien in de gevreesde eentonigheid van de eindeloze rijen 
van dezelfde huizen en huisjes eigenlijk een aanslag op hun persoonlijkheid, op hun vrijheid, op hun mens-zijn; 
door deze soort van bewoning wordt men eerst recht het kuddedier, de slaafs gehandelde, de onzelfstandige.’ 25 
Berlage duidt hier zowel op het gebrek aan eigen individualiteit, als op het gebrek aan een architectuur die past 
bij de mens als geheel, ‘hun mens-zijn’. Een mens-zijn dat zich niet laat dwingen op een bepaalde wijze te leven 
opgelegd door de architectuur, maar een mens-zijn dat geheel is met lichte en donkere kanten. 
Door de geschiedenis heen zie je individuen en stromingen, welke zich verzetten tegen de grote stroom van 
wederopbouw architectuur en zoeken naar een nieuwe bouwvorm voor mensen. Architectuur kan mensen 
helpen om goed in hun vel te zitten, wat de randvoorwaarden bied om een goed mens te kunnen zijn. 
Architectuur kan niet de eigenheid van de mens veranderen en de ‘slechte’ eigenschappen uitbannen. Zo ver 
gaat de invloed van de gebouwde vorm niet. Daarom is het belangrijk te bouwen voor mensen, als gehele 
mensen, in een bouwvorm waar ruimte is voor al zijn behoeftes. 
 
Naast de enkele individuele architect die zoekende was naar een meer menselijke vorm wordt het gedachtegoed 
langzaam aan gedeeltelijk opgenomen in de dagelijkse architectuur. Dit begon wellicht met John Habraken (1928) 
die in 1961 zijn boek publiceerde; De dragers en de mensen. Het einde van de massawoningbouw. Hij 
introduceerde een systeem waarbij een drager werd ontworpen, een skelet, waarbinnen de individuele woning 
met een grotere vrijheid, met inspraak van de bewoner, gebouwd kon worden. Hoewel de daadwerkelijke 
keuzevrijheid vaak nog gering was vormde dit het begin van de nog steeds populaire ‘catalogus architectuur’ en 
een eerste stap in een meer flexibele bouwwereld waar ooit weer ruimte zou komen voor rijke architectuur. 26 
 
Als tegenwicht tegen de strokenbouw van de wederopbouw ontstonden tussen 1970 en 1985 de zogenaamde 
bloemkoolwijken. De wijken kregen deze benaming vanwege de vorm die doet denken aan een bloemkool. De 
jaren zestig kende enorme politieke en culturele vernieuwingen met onder andere Provo, Nieuw Links en D’66. 
Men geloofde in vooruitgang en ontwikkeling. Ook de welvaart nam toe, meer mensen konden studeren, een 
auto bezitten of zich een koopwoning veroorloven. In de bloemkoolwijken waren geen flats die strak tegenover 
elkaar stonden maar was er laagbouw en werden de woningen op elkaar betrokken door middel van hofjes en 
halve cirkel achtige vormen waar binnen men elkaar kon ontmoeten. Een zachtere afwerking van ruimten werd 
gekozen middels het schrootjesplafond en de open haard werd geherintroduceerd. Kenmerkend zijn de diffuse 
overgangen tussen openbaar en privé, onregelmatige verkavelingvormen, verspringende rooilijnen, wisselende 
dakvormen, verschillen in bouwhoogte binnen één woonblok, individueel herkenbare woningen en 
overbouwingen en aanbouwen als erkers en portieken. De mensen die het zich konden veroorloven prefereerden 
deze manier van wonen boven de strokenbouw van de wederopbouw. De relatie onderling tussen bewoners 
werd gestimuleerd, ontmoeting, kleinschaligheid en diversiteit, maar ook de relatie met natuur werd belangrijker 
gevonden.  
 
In de tijd van de bloemkoolwijken werd een kwart van alle Nederlandse woningen gebouwd. Gezien een groot 
deel hiervan woningen in bloemkoolwijken waren en deze veel ruimte in beslag nemen liggen de randen van de 
Nederlandse steden vol met kleine bloemkoolvormige woonstructuren. In het onlangs uitgebrachte boek 
‘Bloemkoolwijken: analyse en perspectief’ van Martijn Ubink en Thijs van der Steeg beweren zij; ‘Ze zijn aan te 
merken als een eerste poging om, althans in de schijn van de uiterlijke vorm, de van bovenaf opgelegde regie van 
de moderne stad te ontlopen en het spontane burgerlijk gedrag op het erf als alternatief te onderzoeken.’ De 
bloemkoolwijken vormen dus een poging de ontstane afstand tussen architect en bewoner, als besproken in 

                                                 
25 Hoogstraten      
26 Cate 2010.  



36 

 

hoofdstuk 2, weer iets te verkleinen en zodoende tot een architectuur te komen, meer op de menselijke schaal. 
De stichting Goed Wonen illustreert met zijn beleid mooi de ontwikkeling die in dit opzicht plaats vond. Vanaf 
1946 hield de stichting zich, aansluitend op het gedachtegoed van het Nieuwe Bouwen, bezig met de 
‘smaakopvoeding’ van bewoners en wilde de stichting de burgers leren hoe zij moesten wonen. In de jaren zestig 
veranderde dit opvoedende gedrag in het streven naar keuzevrijheid voor de bewoner en het wijzen op de 
gevolgen van starre woningplattegronden voor de inrichtingsmogelijkheden van bewoners, alsmede de 
flexibiliteit van de woning. Eind jaren zestig ging de stichting over in de stichting Nieuwe Woonvormen. Deze 
stichting streefde naar meer betrokkenheid en inspraak van de bewoner bij de woningbouw. Geïnspireerd door 
de idealen van Aldo van Eyck realiseerde de stichting een aantal voorbeeldprojecten om aan te tonen dat voor 
hetzelfde geld, binnen dezelfde tijd, via een democratische besluitvorming, beter en humaner gebouwd kon 
worden. 27  
Architecten als Aldo van Eyck, Herman Hertzberger en Jaap Bakema richtte zich op de sociale betekenis van 
architectuur en prefereerde wat zij noemde een meer ‘humane’ architectuur. Van Eyck en Bakema probeerden, 
hoewel zij zich oorspronkelijk ook hadden verbonden met de wederopbouwarchitectuur en lid waren van de 
CIAM, de koers te wijzigen middels het oprichten van Team 10 en het tijdschrift Forum. 
Tegenover de rationele benaderingswijze van de CIAM plaatsten zij een romantische visie: ‘(…) niet alleen het 
nuchtere verstand, maar ook vooral de intuïtie, niet alleen de wetenschap maar vooral ook de kunst.’28 Gedrag 
van mensen, ontmoeting en privacy, menselijke behoefte en individuele herkenbaarheid waren belangrijk.  
 
 
 

                      

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Ubink 2011, p. 11-27 
28 De Jonge 1973 
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casus 3a  - Huis Maas29 - Vreeland 
 

Aldo van Eyck over Huis Maas;   
 
‘Door een tweede lage opening in de gevel te maken naast die, welke in plaats van de bestaande voordeur kwam, 
en de serre diagonaal terug te snijden ontstond een brede buitenruimte als tussengebied binnen de omtrek van 
het huis (…). Zo werd een gedeelte van het interieur geëxterieuriseerd door de ingang naar binnen te brengen – 
het zijn er zelfs twee – d.w.z. de gezochte beslotenheid werd bereikt door wat gesloten was te openen.’  
 
Het beste werk van Van Eyck is te zien in de grotere woonhuizen die hij ontworpen heeft of in andere ontwerpen 
zoals het Hubertushuis, een tehuis voor ongehuwde ouders en kinderen, of de rekenkamer in Den Haag. Ook de 
verbouwing aan een Londense stadswoning laat zijn werkwijze goed zien. Helaas bevind dit woonhuis zich niet in 
Nederland en is het vrij groot en daardoor niet geschikt voor deze analyse. Om toch een beeld te geven van deze 
werken zijn enkele afbeelding toegevoegd.  
De gekozen woning is niet origineel ontworpen door Van Eyck maar hij heeft de verbouwing ontworpen. Middels 
kleine ingrepen heeft Van Eyck geprobeerd de reciprociteit te verhogen. Zie ook de toelichting over Van Eyck in 
de inleiding van deze scriptie. De exacte oriëntatie bleek niet te achterhalen maar gezien de lichtinval op de 
foto’s en de vormgeving van de woning is een inschatting gemaakt. Opvallend is dat de ruimte van het ‘tussen’ 
hier echt is vorm gegeven. Dit begint bij de entree met een binnen-buiten ruimte en komt later terug door de 
overgang van de woonkamer naar de serre en van de woonkamer naar de eetruimte door een kastenkamer. Van 
Eyck bemoeide zich voornamelijk met de begane grond. Hier kreeg hij het voor elkaar in een zeer ruimtelijke 
opzet vele verschillende ruimtes binnen één verdieping en binnen één kamer te creëren. Hiervoor gebruikte hij 
meubelstukken en kleine niveauverschillen om de verschillende plekken aan te duiden.  
Van Eyck plaatste in de badkamer op de verdieping een hoog raam richting de slaapkamer, om ook in deze ruimte 
wat natuurlijk daglicht te hebben. Hij maakte gebruik van een vide, waardoor tegelijkertijd een relatie van de 
boven met de benedenruimte ontstond als dat de verkeersruimte boven tot lichte verblijfsruimte werd. Hij 
plaatste een raam naast de deur van de slaapkamer rechtsonder, om een relatie te laten ontstaan tussen de 
slaapkamer en de vide-ruimte. Op de begane grond zijn vele verblijfsruimtes ontstaan. Van een hele lichte serre 
tot een zeer knusse plek op de bank bij de open haard.  
 

               
34 Binnen-Buiten ruimte                            35           

                                                 
29 Informatie en afbeeldingen: Ligtelijn 1999, p.142-143 
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Huis Maas 
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Van Eyck, rijkheid aan ruimtes; Hubertushuis, woonhuis Londen en rekenkamer Den Haag 
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casus 3b  - Diagoon huizen  - Delft 
  
 

In 1970, rond de tijd dat de bloemkoolwijken oprukten en er veel geëxperimenteerd werd in de woningbouw, 
ontwierp de architect Herman Hertzberger de diagoon woningen op de Gebbenlaan in Delft. In de diagoon 
woningen zocht Hertzberger naar een flexibele woningplattegrond waarbij de bewoner een zeer grote vrijheid  
heeft in het gebruik. Zowel in het dagelijks gebruik, als in verbouwingsmogelijkheden, die relatief eenvoudig uit 
te voeren zijn. Zo kan het huis veranderen wanneer de gezinssamenstellingen veranderd. De Diagoon-woning 
bestaat uit twee kernen van het trappenhuis en de natte ruimten (badkamer en keuken). Daartussen bevinden 
zich de leefruimten. De woningen zijn vol met plekken en plaatsen om te vertoeven. De scheiding tussen woon- 
en slaapruimten is onbepaald en door middel van vides, interne ‘balkons’ en verspringende verdiepingsvloeren is 
er veel contact tussen de verdiepingen. Zodoende zijn de plattegronden zeer open waardoor er meer contact is 
binnen het gezin, maar soms ook gebrek aan privacy. Er is een duidelijke poging gedaan om een rijkheid aan 
plekken en flexibel wonen mogelijk te maken. Bewoners kunnen zelf hun eigen wooninrichting bedenken.  
 
Hertzberger was een leerling van Van Eyck en beide namen plaats in de architectengroep Forum. Hoewel 
Hertzberger zijn eigen stijl heeft is de invloed van Van Eyck dan ook duidelijk merkbaar in het werk van 
Hertzberger. 30 31 
 
 
 

 
 

                                                 
30 Yoshida 1991 
31   Cees Maliepaard;  http://www.diagoonwoningdelft.nl/ (septemberi 2011) 

http://www.diagoonwoningdelft.nl/
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    38 Diagoon woningen Delft
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39 Diagoon woningen Delft
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casus 3c  - Bloemkoolwijk Zwaluw32  - Nieuwegein 
 
In de bloemkoolwijken was men op zoek naar nieuwe woningtypologieën. In de jaren zeventig waren er grote 
verschuivingen in het woongedrag en in de samenstelling van huishoudens. Waar eerst het standaard gezin van 
twee ouders met twee kinderen het grootste gedeelte van de woningmarkt in beslag nam namen nu nieuwe 
vormen van wonen toe en de gestandaardiseerde woningbouw voldeed niet meer. Vanaf 1970 werd er 
geëxperimenteerd met nieuwe type woningen. Zo ontstonden naast het standaardtype van de doorzonwoning 
en de tuinkamerwoning, eengezinswoningen in de vorm van drive-inwoningen, splitlevelwoningen, 
dijkwoningen, kangoeroewoningen, patiowoningen, bajonnettypen en rug-aan-rug-woningen. Hoogbouw werd 
taboe maar wel werd er gebouwd met gestapelde bouw van maximaal vier tot vijf woonlagen waarbij de begane 
grondwoning een privé tuin had.  
In de vormgeving ontstond in de jaren zeventig meer aandacht voor ruimtelijke en visuele verbindingen binnen 
en buiten de woning. Woningen werden opengebroken door middel van vides en er ontstonden nieuwe vormen 
van ruimten. De trap werd vaak open in de woonkamer geplaatst en men maakte gebruik van hoogteverschillen 
(splitlevelwoningen en zitkuilen). Door de vides was contact tussen de begane grond en de verdieping mogelijk. 
Ook is er vaak een open keuken geplaatst wat contact mogelijk maakt tussen de kok, wat niet langer 
vanzelfsprekend gesproken de vrouw was, en de rest van het gezin. 
 
De analyse gaat over een woning uit de bloemkoolwijk ‘Zwaluw’ in Nieuwegein, provincie Utrecht. In dit wijkje is 
de bloemkoolstructuur goed herkenbaar. Het betreft een vorm van experimentele woningbouw. De woning is 
een mooi voorbeeld van wat de architecten van de bloemkoolwijken in hun zoektocht bereikten.      

 

 
40 Zwaluw, Nieuwegein 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Informatie en afbeeldingen: Ubink 2011 p. 126-127, 135-139 
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41 experimentele plattegrond Zwaluw, Nieuwegein 



47 

 

42               Foto’s van huidige situatie van zwaluw 14 en 34 (met soortgelijke plattegrond): 
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Conclusie, vergelijking; 
 
De verschillende criteria waaraan de ruimtes van de woningen zijn getoetst geven samen de verschillende 
eigenschappen van ruimtes weer. In de kleurcodes van de woningen zie je al de verschillende ruimtes onder 
elkaar. Gezamenlijke vormen de afzonderlijke ruimtes de code van de woning. De codes bevinden zich niet meer 
in de oorspronkelijke volgorde maar zijn gerangschikt van een grote, open, naar buiten tredende ruimte 
bovenaan, tot een kleine, geborgen, besloten ruimte onderaan. De code geeft de variëteit dus rijkheid van de 
woning weer.  
 
Gegenereerde ruimtes in code:   
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1600-1900 

 
Breedstraat 121: 
 
ruimtes: 
10  verblijf 
1  sanitair 
0  functioneel 
1  buiten 
5  speel 
 
 
 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 
 

 

 
Oudekerksplein 50: 
 
ruimtes: 
14 (10) verblijf 
0  sanitair 
1  functioneel 
1  buiten 
2  speel 
 
 
 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 
 
 

 

 
Oenselsestraat 50: 
 
ruimtes: 
8  verblijf 
0  sanitair 
0  functioneel 
2  buiten 
6 (4) speel 
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1900-1970 
 
Henriette Ronnerplein 
 
ruimtes: 
4 verblijf 
1  sanitair 
1  functioneel 
2  buiten 
2 (1)  speel      
 
 
 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erasmuslaan 9: 
 
ruimtes: 
12 (7) verblijf 
3  sanitair 
1  functioneel 
5  buiten 
5 (2)  speel 
 
 
 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

             

 

           

 

 
 
 

          

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 
 
 
 

 

 
Bijlmermeer:  
 
ruimtes: 
5  verblijf 
2  sanitair 
1  functioneel 
1  buiten 
0  speel 
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1970- 1980 
 
Huis Maas 
 
ruimtes: 
14 (9) verblijf 
3 sanitair 
1 functioneel 
4 (3)  buiten 
13 (5) speel 
 
 
 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

 

  
        

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

 

Diagoon: 
 
ruimtes: 
17 (5)  verblijf 
3  sanitair 
0  functioneel 
6  buiten 
12 (1) speel 
 
 
 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 
 

 

Zwaluw: 
 
ruimtes: 
10 (6)  verblijf 
2  sanitair 
0  functioneel 
5  buiten 
12 (6) speel 
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 Aan de codes kun je zien hoe in de woningen tussen 1600 en 1900 zowel besloten als meer open, naar buiten 
gerichte ruimtes een plek hadden. In de woningen tussen 1900 en 1970, waar de moderne tijd zijn intrede heeft 
gedaan, zie je hoe bijna alle ruimtes ‘licht’ zijn en gericht naar buiten. Op het Ronnerplein, van de Amsterdamse 
school zie je dit het minst, maar bij alle drie zie je dat de donkere ruimtes zich voornamelijk tot het toilet en 
eventueel badkamer limiteren. Behalve deze sanitaire ruimtes bevinden zich in de woningen geen kleine, 
besloten ruimtes. Dit is een duidelijk gevolg van de behoefte aan licht, lucht en ruimte en het zich afzetten tegen 
de slechte woonomstandigheden uit de 19e eeuw. Nadeel is dat de woningen geen goede plek kennen waar men 
zich terug kan trekken. Het toilet is de enige plek waar men zich in een ruimte bevind die niet naar buiten is 
georiënteerd. Het toilet is dan ook een vaak gebruikte ruimte om zich terug te trekken. Toch is het fijn wanneer 
dit ook kan gebeuren in een ruimte, die niet met toiletgebruik is gerelateerd.  
In de woningen van de tegenbeweging 1970-1990 zie je dat de besloten, donkere kant, in ruimtes terug komt. Er 
zijn nog steeds veel open, lichte ruimtes, maar daarnaast zie je kleurcodes verschijnen met meer variëteit, en 
komt de besloten kant hier wel aan bod. De ideale woning is nog niet gevonden, maar er is een  duidelijke 
zoektocht zichtbaar naar een woningtype dat meer past bij het gemoed van de mens  
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Bevindingen 
 
In deze scriptie zijn drie groepen van drie woningen bestudeerd. De groepen van drie woningen geven 
gezamenlijk een beeld van de bouwwijze uit een bepaalde tijd. Hoewel bij de ene woning de rijkheid hoger is dan 
bij de andere zijn uit elke woning waardevolle elementen te destilleren. Deze elementen worden hieronder 
benoemd. Het zijn die elementen die een ruimte een karakteristiek kunnen geven. Door verschillende van deze 
elementen te gebruiken kunnen verschillen typen ruimtes worden gecreëerd. Zodoende vormt dit een 
bibliotheek met toe te passen elementen voor het creëren van een rijke woning.  
 
In de wederopbouw werd gestreefd naar licht, lucht en ruimte. Soms is echter vergeten de positieve kanten van 
het oude woonhuis mee te nemen, en men is zich niet altijd bewust geweest dat door de nieuwe mogelijkheden 
er een nieuwe verantwoordelijkheid op de taak van de architect is komen te liggen, namelijk het zorg dragen 
voor een logische indeling die appelleert aan de behoeftes van de mens.  
Bij de verrijking in licht en hygiëne, werden een aantal waardevolle basiselementen van het oude huis vergeten. 
Basiselementen die op natuurlijke wijze door de tijd waren gevormd. Deze basiselementen van het huis, zoals 
deze tussen 1600 en 1900 vorm kenden zijn bijvoorbeeld: 
 
Waardevolle bevindingen van het oude bouwen 
 
 Het stoepje of verhoogde bordes bij de entree; 
Het bordes diende oorspronkelijk als een plek vanaf waar makkelijk een praatje kon worden gemaakt met de 
buurtbewoners. In latere architectuur is deze ruimte vaak verdwenen. Door het ontbreken van een 
overgangsruimte is het moeilijker vanuit de eigen ruimte direct contact te leggen met de omgeving. De voortuin 
vervangt de verhoogde stoep of bordes voor de entree.  De voortuin creëert een grote afstand tussen straat en 
degene die zich in de tuin bevindt. De voortuin is eigenlijk al meer privé, de afstand is net te groot om makkelijk 
op aangename afstand een praatje te maken, snel zal je moeten schreeuwen of toch de betreffende persoon 
uitnodigen plaats te nemen in de tuin, waar je niet altijd behoefte aan zult hebben. Tegelijkertijd biedt de 
voortuin geen enkele privacy, je bent volledig in het zicht. Het valt dan ook op dat de voortuin nauwelijks wordt 
gebruikt, doorgaans neemt men plaats in de achtertuin, de mogelijkheid tot aangenaam sociaal contact vanuit je 
huis, zonder dat de voorbijganger de privé sfeer betreed is vervallen. Waar dit gemakkelijk contact wel plaats zal 
moeten vinden is vaak een probleem en verklaart misschien gedeeltelijk het minieme sociale contact dat mensen 
onderling hebben in nieuwbouwwijken.  
Het grote voordeel van de voortuin is het groen dat verzorgd wordt door bewoners en dat zodoende wordt 
toegevoegd aan de publieke ruimte. Het groen in de voortuin vormt het gezicht van de bewoner naar de buurt. 
Vaak worden mensen ook beoordeeld op hun voortuin door buurtbewoners, wanneer deze niet hun smaak 
schikt. Deze sociale controle kan zowel sociaal versterkend als beklemmend werken. Een ander voordeel van de 
voortuin is de mogelijkheid direct daarachter woonruimte te maken zonder last van te veel inkijk.  
Dit probleem was oorspronkelijk op natuurlijke wijze opgelost. Vanwege het gebrek aan ruimte werd de kelder 
vaak goed gebruikt als werkplaats of vaak ook extern verhuurd als woonruimte voor de knechten of 
dienstmeiden. Hierdoor was er behoefte aan lichttoetreding in de kelder wat een verhoging van de 
beganegrondvloer met zich meebracht en tevens het entreebordes. Door de verhoging van de beganegrondvloer 
en door de afstand ten opzichte van het raam door dit bordes, was directe inkijk vanaf de straat niet mogelijk en 
kon de voorste ruimte ook als woonruimte functioneren met voldoende privacy. 
Wanneer de voorste ruimte van het huis niet onderkeldert was, was er vaak sprake van een hoog boeiboord of 
had de voorste ruimte geen woonfunctie. Toch zie je dat ook hedendaagse architecten de waarde van deze 
ruimte soms erkennen en zoeken naar een vorm. De vanzelfsprekendheid ervan is echter verdwenen en het 
berust nu, zoals meer van de genoemde elementen, op een individuele keuze van opdrachtgever of architect.  
 
 Het ontvangen, het binnenkomen in het huis; 
In de Erasmuslaan 9, een gang met toilet. Vroeger kwam je binnen bij de rijkere klasse in een deftige 
ontvangsthal en bij de lagere klasse in de werkruimte of eventueel in een brede gang. In ieder geval was het niet 
het toilet wat als eerste gezien werd. 
 

  De natuurlijk gradatie van straat naar privé ruimten; 
Vroeger was de voorste ruimte van het huis redelijk openbaar en de stoep bijna volledig. Naar achteren toe werd 
het huis steeds meer privé. De privacy van het ‘straatvolk’ ten opzichte van het gezin was belangrijk. Binnen het 
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gezin was er minder privacy.  In een moderne flat is de straat vervangen door de galerij. Een ruimte om ‘de straat’ 
te ontmoeten is verdwenen. Echte privacy is er echter ook niet meer. Slaapkamers liggen vaak met het raam 
direct aan de galerij. Dit heeft als resultaat dat de privacy aanzienlijk minder is en dat de gordijnen meestal 
gesloten zijn. De beoogde lichte, luchtige ruimte wordt niet zodanig benut, want er is behoefte aan privacy 
waardoor gordijnen gesloten blijven.  
 
Aan de privacy binnen het gezin is wel gedacht. Elke kamer is direct vanuit de hal te bereiken. Je kunt vanuit de 
slaapkamer naar de badkamer zonder andere leden van het gezin tegen te komen. Er is dus minder privacy 
gekomen ten opzichte van de ‘straat’ en meer ten opzichte van het gezin. Ten opzichte van de straat is minder 
contact mogelijk. Bij minder contact in combinatie met minder privacy lijken sociale problemen met de buurt 
niet meer dan een logisch gevolg. Binnen het gezin is ook meer afstand ontstaan. Er is dus zowel ten opzichte van 
de straat als ten opzichte van het gezin sprake van een vorm van vereenzaming. Architectuur levert maar een 
kleine bijdrage aan de combinatie van factoren die leiden tot persoonlijk geluk, maar deze architectuur zal hier 
niet aan bijdragen. De natuurlijke organisatie van openbare en privé ruimte zoals in het oude woonhuis vormt 
een leerzame bron om dit te verbeteren.  
 
  De leefkeuken; 
Architecten die na de Eerste Wereldoorlog bouwden voor de arbeidersklasse hielden uit gezondheidsredenen de 
keuken bewust klein om hem zijn woonfunctie te ontnemen. Daarmee verloor de architectuur een stukje van zijn 
rijkheid. Want al is slapen geen geschikte activiteit voor in de keuken, praten met de kok, moeder met de 
kinderen of met het bezoek tijdens het koken, en gezellig samen eten, passen daar wel bij en dragen bij aan het 
sociale leven van een gezin. De keuken werd daarmee een puur functionele ruimte en verloor zijn karakter van 
verblijfsruimte.  
 
  De bedstee; 
De bedstee vormt bij uitstek een ruimte waar iemand zich even terug kan trekken. Denk bijvoorbeeld aan een 
groep, vaak allochtone families, die nog steeds in Nederland met veel kinderen op beperkte ruimte leven. Een 
goed geventileerde bedstee zou in deze woningen nu een zeer aangename verrijking van de woning vormen en 
plek om je terug te trekken uit de drukte van het gezin.      
 
 De ruime balkons; 
De balkons van de oude huizen hadden een goede verhouding van lengte ten opzichte van breedte. Vaak 
behoorde een balkon bij één afzonderlijke kamer. Dit gaf de juiste mate aan privacy. Op de Erasmuslaan 9 is 
gekozen voor één langgerekt balkon, aangesloten op meerdere kamers en ook doorlopend naar de buren. De 
grens tussen het balkon van de buren wordt slechts afgescheiden door een licht, dun, doorzichtig en laag wandje. 
Dit wandje geeft aan de ene kant geen privacy maar is aan de andere kant net te groot, in samenwerking met de 
langgerekte vorm van het balkon, om sociaal contact met de buren gemakkelijk te laten plaatsvinden.  
  
 
Waardevolle bevindingen van het nieuwe bouwen 
 
Hoewel men in het Nieuwe Bouwen een aantal belangrijke basiswaarden was kwijt geraakt heeft het ons ook een 
hoop gebracht. Ook uit deze periode uit de geschiedenis zijn verschillende elementen aan de 
architectuurbibliotheek toegevoegd welke de rijkheid van de architectuur kunnen verhogen. 
Er was een nieuwe vrijheid ontstaan voor architecten welke niet meer waren gebonden aan een oude traditie 
maar de mogelijkheid kregen om tot nieuwe manieren van vormgeving te komen. Zodoende zijn er een aantal 
goede uitvindingen gedaan die bijdragen aan de rijkheid van de woningplattegrond.  
 
  Lichte goed geventileerde ruimtes;  
Lichte goed geventileerde ruimtes zijn ideaal om te werken of te studeren. In een natuurlijke omgeving kunnen 
deze ruimtes ook zeer aangenaam zijn als leefruimte. Je begeeft je in het volle licht en hebt contact met buiten, 
maar bent beschermd tegen de weersinvloeden. Dankzij de huidige techniek beschikken we tot de mogelijkheid 
zeer aangename open en lichte ruimtes te ontwerpen. Een dergelijke ruimte in een woonhuis vormt een ware 
verademing.  
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  Vouw of schuifwanden; 
Op de Erasmuslaan 9 zie je op de begane grond het gebruik van vouwwanden. Deze vouwwanden geven een 
grote mate van flexibiliteit, de ruimte kon al naar gelang de behoefte plaats bieden aan; een rustig gesprek of 
een groot feest, een klein kantoor met aparte praktijkruimte of een groot kantoor met meerdere medewerkers. 
Wel blijft hierbij de tijdelijkheid van de wanden voelbaar wat een andere gevoelswaarde geeft dan bij een vaste 
ruimte of bij een oud alternatief zoals de ‘kamer en suite’, waarbij één ruimte opgesplitst kon worden door 
middel van schuifdeuren.  
 
  Lichte badkamers; 
De badkamer is een verblijfsruimte. De woningen van het Nieuw Bouwen hadden vaak licht in deze ruimte. 
Hoewel er aandacht moet zijn voor de nodige privacy is daglicht zeer prettig, ook in deze ruimte. In de huidige 
architectuur bevinden toiletten en badkamers zich bijna altijd in het donker. Op zich heel praktisch omdat het de 
mogelijkheden tot daglicht voor de overige ruimtes vergroot. Het maakt de ruimte echter wel een minder 
aangename verblijfsplaats en bovendien zijn er nog dikwijls problemen met gebrek aan ventilatie welke door een 
te openen raam eenvoudig zouden kunnen worden verholpen. Wetende dat om een rijkheid van ruimtes te 
bereiken een meer donkere ruimte in de woning niet altijd slecht is, biedt dit wellicht weer mogelijkheden de 
badkamer wel van licht en lucht te voorzien. 
 
 
Bevindingen van de zoektocht naar een menselijke schaal; 
 
In de huidige architectuur blijft men leren. De bevindingen die reeds zijn gedaan in de zoektocht naar een 
menselijke schaal en een rijke architectuur kunnen worden aangevuld en versterkt door de bevindingen uit de 
oude en de nieuwe architectuur.  
 

De open keuken; 
In de Bloemkoolwijk werd de open keuken geïntroduceerd. De open keuken maakt de keuken weer tot 
verblijfsruimte net als dat bij de leefkeuken het geval was en maakt contact mogelijk tussen gezin en kok.   
 
  Vides; 
De vide biedt de mogelijkheid een relatie aan te gaan tussen verschillende ruimtes op verschillende niveaus. Dit 
geeft meer mogelijkheden voor de richting van ruimtes. Ook biedt het meer mogelijkheid tot hoogte verschillen 
binnen de woning en wordt het trappenhuis van functionele verkeersruimte tot een ruimte die uitdaagt tot 
spelen, zoals op de Erasmuslaan. Vides kunnen dus helpen bij het verrijken van architectuur. 
 
  Van Eyck’s cirkels; 
Van Eyck introduceerde de cirkel als element in de woningplattegrond. De cirkel of 
een gedeelte daarvan biedt de mogelijkheid tot het scheppen van een ruimte 
binnen een ruimte. Wanneer er meerdere cirkels zijn, gaan zij een relatie met 
elkaar aan en ontstaat er een ‘tussen’. De cirkels gebruikt hij als wanden  
 
  Van Eyck’s ruimte van het ‘tussen’ 
Wanneer de architect met de bewoner heeft gesproken en de wensen duidelijk 
zijn begint zijn echte werk. De combinatie van de verschillen soorten ruimtes 
krijgen hun kracht door het ontwerpen van de overgangen tussen deze ruimtes. 
Het ‘tussen’. Hoe deze overgang plaats vindt, soms een ruimte op zichzelf is, zoals 
de overgang tussen binnen en buiten bij Huis Maas van Van Eyck, dat is het echte 
werk van de architect.  
 
 

43 Sonsbeekpaviljoen, Van Eyck 
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Epiloog 
 
Deze scriptie begon ik met de hoop in de oude woningplattegrond oude kwaliteiten terug te vinden. Oude 
waardes  zoals deze ook beschreven worden door Christopher Alexander in het stukje tekst over een huis in Peru 
uit de inleiding. In deze kleine woning treedt een veelheid aan ruimtes op met een verloop van publiek naar 
privé. Het huis is vorm gegeven naar een aantal basisprincipes waar de mens behoefte aan heeft; contact, 
afzondering, geborgenheid, openheid. Dit zijn universele waardes welke elk mens kunnen ondersteunen in zijn 
welzijn. Tot mijn vreugd bleken deze basisprincipes ook terug te komen in de oud Hollandse woningplattegrond.  
 
We hebben veel gewonnen door de nieuwe bouwwijze. Onze leefomgeving is schoon en groen en stinkt niet. De 
waarde van de eigen buitenruimte werd onderkend. We hebben mooie lichte ruimtes om te wonen en te 
werken. We kunnen ons baden en wassen. 
We hebben ook dingen verloren. Door nieuwe mogelijkheden, welvaart, oorlog en snelle wederopbouw is de 
vanzelfsprekendheid van de basisprincipes verloren gegaan. We zijn doorgeslagen in onze drang naar hygiëne, 
efficiency en controle. Als je de graffiti, kleinschalig vandalisme en indringende urinegeur in de lift bij te 
grootschalige grijze flats bekijkt, zou je kunnen zeggen dat we daardoor gedeeltelijk het tegenovergestelde 
hebben bereikt.  
 
Het ontstane gebrek aan ‘rijkheid’ van de woning werd, alhoewel niet door de massa, toch door velen herkend. 
Door een ieder anders benoemd met een eigen visie, maar bewust of onbewust gaven zij een bijdrage aan de 
herintroductie hiervan. Architecten als van der Velde, Ravensteyn, Bakema, van Eyck, Hertzberger, gaven allen 
hun bijdrage. Het daadwerkelijke begrip ‘rijkheid’ is echter (zover mijn weten) nog niet eerder benoemd. 
Aandacht hiervoor zal veel architecten een andere kijk op hun werk kunnen verschaffen. Voor mij persoonlijk zal 
dit in elk geval een aandachtspunt zijn bij het ontwerpen van woningen. De uitdaging ligt er in een gezonde 
woning te ontwerpen met een rijke architectuur. De donkere kant van de woning is nu vaak degene die niet 
voldoende aanwezig is. Maar de lichte kant is even belangrijk. Het gaat om de verscheidenheid.    
 
De in de conclusie verwoordde elementen van de woning zijn allen aandachtspunten die kunnen helpen bij het 
tot stand komen van een aangename woning die appelleert aan de innerlijke behoeften van de bewoner.  
Een woning ontwerp je vaak voor een specifieke bewoner. Daarbij zullen bepaalde genoemde aspecten voor deze 
persoon van groter belang zijn dan anderen. Een woning kent in zijn bestaan doorgaans echter meerdere 
bewoners door de tijd en dat maakt dat een algemene rijkheid in de breedste zin, de waarde en wellicht ook 
levensduur van de woning zullen vergroten. Hierbij is een bewustzijn van deze behoeftes tijdens het ontwerpen 
van groter belang dan het nauwkeurig uitvoeren van alle genoemde elementen. Het streven is niet tot een 
algemeen ontwerp te komen dat alle kenmerken in zich heeft en dat overal en voor elke bewoner kan worden 
toegepast. Het ontwerpen van een woning zal altijd een zoektocht blijven naar de juiste oplossing voor een 
bepaalde plek, in een bepaalde tijd voor een bepaalde doelgroep. De zoektocht, telkens opnieuw, met in het 
achterhoofd de locatie, de bewoner, de basisprincipes voor rijkheid van architectuur en de beschikbare 
middelen. Dat, die zoektocht, is hetgeen wat van belang is voor het tot stand komen van een goede woning.  
 
Ook in het oude woonhuis zijn er belangrijke verschillen die samenhangen met andere omstandigheden. In deze 
scriptie is uit de oude tijd slechts het stadshuis beschouwd. Als je dezelfde bouwwijze op het platteland bekijkt 
zie je dat de voorkamer, welke in de stad hoog en licht was, hier slechts beperkte lichttoetreding heeft. Dit kan er 
mee te maken hebben dat men veel buiten was in het licht en daardoor minder behoefte had aan veel licht en 
uitzicht in de huizen. Beschutting was belangrijker, licht was hier aan ondergeschikt. In de stad had het voorhuis 
meer vensters, waarschijnlijk omdat men zich meer binnen bevond, en ook binnen werkte. Daardoor had men 
meer behoefte aan licht binnenshuis.  

 
De bloemkoolwijken vormden een eerste poging de in de moderne 
tijd ontstane afstand tussen architect en bewoner te verkleinen en 
zodoende tot een architectuur te komen, meer op de menselijke 
schaal.  
Volkomen geslaagd zijn de bloemkoolwijken echter nog niet. Dit is 
bijvoorbeeld te zien aan de door Van Eyck geïntroduceerde 
overgangsruimte; een bij de woning behorende ruimte die voorziet in 
de behoefte aan een geleidelijke overgang tussen de openbare 

44 Botter Lelystad; Ubink 2011 , p. 110 
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ruimte en de woning. In het oud Hollandse woonhuis werd deze overgang nagevolgd door de stoep, het 
voorhuis, de binnenhaard en ten slotte de bedstee. In de Bloemkoolwijken werd deze overgang op de 
ongelukkige en onaantrekkelijk manier vormgeven door het plaatsen van bergingen, carports en 
parkeerplaatsen, om de overgang tussen privé en openbaar te markeren voor het huis.  
In het huis zelf was de ruimte voor echte privacy nog steeds beperkt. De problemen van deze slechte oplossing 
laten zich nu ook zien door het verharden van de overgangen in veel wijken. Mensen hebben hekwerken en 
schuttingen geplaatst, waardoor de diffuse grenzen eenduidig zijn geworden.  
 
 De bloemkoolwijk werd opgevolgd door de Vinexwijk. Tegenwoordig wordt de mogelijkheid een eigen 
bouwkavel te kopen om vervolgens zelf een architect te kiezen steeds populairder. Men verlangt weer terug naar 
een korte afstand tussen architect en bewoner, alsmede woningen die dichter staan bij de persoonlijke wensen, 
wellicht een grotere rijkheid aan architectuur kennen. Gezien de veelzijdigheid van het menselijk gemoed geloof 
ik dat een hoge rijkheid van een woning het gros van de mensen goed doet. Of men hier voor kiest zal ook 
afhangen van de individuele bewoner en in hoeverre deze zich laat leiden door ideeën en trends over geluk, 
eerder dan zijn echte innerlijke behoeftes. Het verkleinen van deze afstand tussen ontwerpen en bewoner maakt 
de zoektocht naar een rijke architectuur passend bij de bewoner gemakkelijker.   
 
Nieuwe mogelijkheden 
 

 In deze tijd stelt men veel belang in keuzevrijheid voor de 
woning. Het ‘standaardgezin’ bestaat niet en er zijn veel 
verschillende woonwensen. Op nieuwbouwlocaties wordt aan 
architecten gevraagd om de woningen een individuele 
uitstraling te geven. Ook worden er om deze redenen 
meerdere architecten gevraagd om één bepaalde wijk of straat 
te ontwerpen. Er worden weliswaar een aantal vastgestelde 
randvoorwaarden gesteld, maar uiteindelijk staan er vele 
soorten en stijlen naast elkaar met elk een eigen 
individualiteit. Persoonlijk wonen, cataloguswonen, en wild 
wonen zijn populair.33 Begrippen die hun oorsprong hebben in 
de jaren zestig, toen Habraken zijn boek ‘De dragers en de 
mensen. Het einde van de massawoningbouw publiceerde.’ 
Hoewel het individuele opdrachtgeverschap de ideale basis is 

voor een passende architectuur is dit financieel niet altijd mogelijk. De catalogus architectuur waarbij 
toekomstige bewoners zowel voor interieur (de Ikea gids) als voor de woning zelf, elementen bij elkaar zoeken 
om hun ideale woning te creëren, biedt ook voor een rijkere architectuur mogelijkheden. De genoemde 
elementen uit oude en nieuwe architectuur, die bijdragen aan rijke architectuur zouden mooi passen in een 
dergelijke architectuurcatalogus. Beschreven elementen met uitleg over hun functie als; lichte werkruimte, 
besloten slaapruimte, knusse woonkamer, privétuin, maar misschien ook ‘buurtveranda’, geeft bewoners direct 
een idee van de sfeer en functie van zo’n element. In gesprek met een architect bedenken bewoners welke 
elementen bij ze passen en welke niet. Zodoende komt er binnen de huidige bouwwereld een nieuwe vorm van 
ruimte in de architectuur. Namelijk ruimte om je eigen omgeving vorm te geven passend bij de eigen behoeftes. 
Een architect kan bewoners helpen bij hun keuzes voor bepaalde elementen en hierbij adviseren. Vervolgens is 
het de taak van de architect het ensemble van verschillende elementen te maken tot een aangename woning, 
waarbij ook aandacht is besteed aan de overgang, het ‘tussen’. 
 
Opknappen van de bestaande woningen 
 
Naast dat we een manier moeten vinden om in de toekomst te bouwen ligt er ook een grote uitdaging in de 
reeds gebouwde vorm. Door middel van creatieve oplossingen kunnen bestaande projecten worden ‘verrijkt’.  
Een handige kastenwand met daarin een bedstede, dit keer dan wel goed geventileerd en in een ‘schone’ ruimte, 
zou een geschikte maatregelen zijn bij een aantal verbeterprojecten van wederopbouw architectuur. Wanneer 
zo’n wand bijvoorbeeld zou worden toegepast aan de slaapruimte die zich nu vaak met het raam aan de galerij 
bevind, zou dit het mogelijk maken de gordijnen in deze ruimte gewoon open te houden, terwijl de slaapruimte 

                                                 
33 De Vreeze (2001) , p. 87 

45 Java eiland, Amsterdam, jaren negentig 
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privé blijft. Een andere optie is de reeds in mijn eerdere essay; ‘The dark side of Architecture’, voorgestelde 
zitraam, afgeschermd door gordijnen. Door de dikte van de buitenwand te vergroten door middel van een 
kastenwand ontstaat een ruimte om te zitten in het raamkozijn. Deze ruimte kan worden afgeschermd door 
gordijnen, waardoor deze ruimte in hoogbouwprojecten een wijds uitzicht biedt maar tegelijkertijd heel privé is. 
Een fijne ruimte om een boek te lezen of voor kinderen om te spelen.  
 

Voor de verbetering van de wederopbouwarchitectuur kan er aandacht worden 
besteed aan de overgang tussen privé en openbaar en de buitenruimte. Een 
verbreding van de galerij zou hier bijvoorbeeld voor kunnen zorgen. Daarmee kan 
enerzijds de privacy worden verbeterd middels het creëren van ruimte tussen het 
loopgedeelte van de galerij en het slaapvertrek. Anderzijds kan zo het contact met 
de buurt, zitruimte voor de entree en enige ruimte voor kinderen om te spelen, 
een grote verbetering betekenen voor het sociaal functioneren van een dergelijke 
flat. Machiel van Dorst34 geeft hiervoor reeds een plan voor een herontwerp voor 
een galerij van de Poptahof in Delft.  

 
Om de reeds gebouwde woningen van de wederopbouw te voorzien van een hogere rijkheid van architectuur is 
een bewustwording van de waarde van rijkheid van architectuur nodig, in combinatie met een creatieve manier 
van zoeken naar oplossingen.    
 
Een werkwijze zoals van Aldo van Eyck is zowel voor verbouw als nieuwbouw passend. Ligtelijn beschrijft deze in 
zijn boek ‘Aldo Van Eyck, Werken’; 
 
‘Zonder idiosyncratische neiging werd per project steeds gezocht naar een architectonische orde die inging op de 
specifieke omstandigheden van de opgave en context. Afhankelijk van de omstandigheden werden bepaalde 
architectonische thema’s aangeroerd en uitgediept.’ (p.8) 
 
Een catalogus van waardevolle architectonische elementen, elementen die de rijkheid verhogen, de elementen 
op zichzelf en de ruimtes er tussen. Al deze elementen in de binnenzak gecombineerd met een zoektocht naar 
wat past bij opgave en context.   
 

                                                 
34 Van Dorst 2008 

46 herontwerp galerij, Van Dorst 2008 
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