Tuindorp in detail
werkboek voor onderhoud
Heide Hinterthür
Els Bet
Carin Jannink
Evelien van Es

1

Tuindorp in detail
werkboek voor onderhoud
Heide Hinterthür
Els Bet
Carin Jannink
Evelien van Es

Bij de afbeelding op de omslag
Sonia Delaunay, Lappendeken 1911.
Musée National d’Art Moderne, Centre George Pompidou, Parijs.
De kleur- en materiaalconcepten van tuindorpen doen denken
aan het werk van Sonia Delaunay.
De afbeelding op de omslag van het boek is een deken die ze
voor haar eerste kind maakte. Het is mooi hoe ze hier op een
schilderachtige manier met stof werkt. Hoe ze warm en koud
naast elkaar zet, helder en vuil. De kleuren schuren tegen
elkaar aan, alsof het licht er net even anders opvalt, plekken in
de zon zet en andere in de schaduw. Wit komt niet voor. Lichtdonkercontrasten worden gemaakt met kleuren in verschillende
helderheden.
Het is een prachtige uitnodiging om in tuindorpen op zo’n
schilderachtige wijze aan de slag te gaan met de bebouwing en
de openbare ruimte.
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De weergave van deze
kleuren op beeldscherm en
in print geeft altijd afwijkingen te zien.
De kleurkeuze wordt altijd
in het werk bepaald.
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inleiding

Dit is een werkboek over onderhoud van tuindorpen.
Over onderhoud als stedenbouwkundige ontwerpopgave.
Als je aan onderhoud denkt dan denk je meestal aan de technische kant. Aan het repareren van wat stuk is gegaan, aan
het opfrissen van wat vuil is geworden of aan het vervangen
van wat niet meer comfortabel is of onveilig. Onderhoud wordt
doorgaans geassocieerd met aanpassingen in functionele zin.
Een dak moet niet lekken, een kozijn moet beschermd worden
met verf, een balkonhek moet niet overklimbaar zijn. In een
straat moeten evenveel parkeerplaatsen zijn als woningen en
de bus moet soepel de bocht kunnen nemen. Allemaal waar en
allemaal nodig.
de praktijk van het onderhoud
Maar veel van deze technisch-functionele vernieuwingen zijn
geen verbeteringen in ruimtelijke zin gebleken. Onderhoud
richt zich doorgaans op de verbetering van onderdelen, op
details. Een gevel of een straat hoeven immers niet altijd als
geheel vernieuwd te worden. Kozijnen hebben een andere levensduur dan het metselwerk van een gevel, de stoeptegels een
andere dan de riolering. Afhankelijk van de verwachtte levensduur en kwetsbaarheid verschillen de onderdelen in onderhoudsritme.
Geen wonder dat daarbij makkelijk het zicht op de onderlinge
ruimtelijke verbanden zoek is geraakt. Onbedoeld zijn daardoor hele straatbeelden beetje bij beetje verbrokkeld geraakt
en hebben al die vernieuwingen uiteindelijk niet tot een meerwaarde geleid. Het mooie is er echt af.
Toch liggen juist bij het onderhoud de grote, zo niet de enige
kansen, om deze wijken weer op peil te brengen. Nu de grootschalige vernieuwingsprojecten aan de bebouwing en de open8

bare ruimte uitzonderlijk zijn geworden moet verbetering in
de toekomst komen vanuit reguliere budgetten, van al datgene
dat dagelijks, planmatig of niet-planmatig wordt vervangen of
vernieuwd.
stedenbouwkundige praktijk
Het is de stedenbouwkundige die eigenlijk het ruimtebeeld bij
de onderhoudsopgave aan de bebouwing en de openbare ruimte aan de orde zou moeten stellen. Maar stedenbouwkundigen denken doorgaans van groot naar klein en richten zich op
structuur, vorm en volume. En de materialisering is het domein
van de architect. Bij het onderhoud is het echter juist de veranderende materialisering die zulke grote gevolgen heeft voor de
stedenbouwkundige ruimte. Hier ligt een belangrijke taak voor
de stedenbouwkundige die benoemt wat het ‘verbindende’ en
projectoverstijgende is in de bebouwing en de buitenruimte. En
juist hier zit het gat in de kennis.
Het ruimtebeeld van tuindorpen wordt vooral gedragen door de
herhaling van kleine elementen met bijzondere details. Het zijn
daken met dakpannen, schoorstenen, dakkapellen en dakgoten,
gevels met ramen en deuren, tuinen met hagen, muurtjes en
trappetjes, stoepen, straten, pleintjes, hofjes, bomen en groenstroken. Met dit materiaal wordt de samenhang gemaakt, en
het is dit materiaal dat verslijt, geschilderd of vervangen wordt.
Als je het ruimtebeeld voorstelt in termen van vorm en volume
dan kunnen die onderdelen die belangrijk zijn voor de stedenbouwkundige samenhang niet benoemd worden.
Wij willen met dit onderzoek laten zien hoe vanuit een stedenbouwkundig perspectief met materiaal, kleur en details gewerkt
kan worden aan de ruimtelijke samenhang op het niveau van de
straat, de buurt en de wijk.
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de vraag naar een werkboek
Het verband tussen het detail en de stedenbouwkundige schaal
werd al duidelijk tijdens ons werk aan het beeldkwaliteitsplan
voor het tuindorp ‘de Geitenkamp’ (1). In dit onderzoek lag de
nadruk op de ontwikkelingsgeschiedenis en het ruimtelijk repertoire van de Geitenkamp.
Het werkboek was een oude wens van de toenmalige afdeling
Erfgoed van de gemeente Arnhem. Zonder tussenkomst van de
crisis was dit boek waarschijnlijk een vervolgopdracht geworden op het beeldkwaliteitsplan. Heide Hinterthür heeft toen
het initiatief genomen om voor een dergelijk werkboek bij het
Stimuleringsfonds voor Architectuur subsidie aan te vragen.
Daarmee werd het onderzoek breder, het richtte zich niet meer
alleen op de Geitenkamp maar ook op andere tuindorpen in
Nederland. Bovendien werd er een historisch kleuronderzoek
aan toegevoegd. Het idee was om ook een specifieke kleurenwaaier te ontwikkelen die voor toekomstige schilderbeurten in
tuindorpen gebruikt kon worden. Het project werd gehonoreerd
en we konden aan de slag!
Waar in het beeldkwaliteitsplan van groot naar klein is gewerkt
werken we in dit boek andersom, van klein naar groot. We laten
zien wat de bijdrage van details is aan het ruimtebeeld van een
straat. En, hoe de kwaliteit van het ruimtebeeld juist door vervanging van onderdelen weer heroverd kan worden.
opbouw van het werkboek
Het bijzondere van tuindorpen ligt in het ontwerpplezier waarmee met deze kleine elementen steeds weer bijzondere composities zijn gemaakt. Het eerste hoofdstuk behandelt daarom
uitvoerig de ontwerpprincipes van de bebouwing, de straat
en de overgangen tussen privé en openbaar. Het gevonden
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beeldmateriaal - schetsen, presentatietekeningen, foto’s uit de
ontstaansperiode – vormde samen met de foto’s uit latere periodes een schier onuitputtelijke bron voor het onderzoek naar
de oorspronkelijke gevelconcepten en ruimtebeelden en hoe ze
gaandeweg zijn veranderd. Om dat zichtbaar en inzichtelijk te
maken hebben we met verschillendsoortige tekeningen geëxperimenteerd. We hebben tekeningen gemaakt die ook door
‘niet-ontwerpers’ kunnen worden gelezen.
In het tweede hoofdstuk wordt de gehele bandbreedte van
onderhoudsingrepen in een matrix één voor één in beeld gebracht, als een checklist, van detail tot ruimtebeeld. De ordening in bebouwing, straat en overgang openbaar-privé is
gebaseerd op het werkterrein van het onderhoud en de eigendomsverhoudingen. De bebouwing wordt onderhouden door
de corporaties en particulieren, de straat door de gemeente, de
overgang tussen openbaar en privé deels door de huiseigenaren/corporaties en deels door de huurders.
De voorbeelden uit de eerste twee hoofdstukken zijn ontleend
aan een reeks tuindorpen in Nederland. Het derde hoofdstuk
omvat een viertal beschrijvingen van onderhoudsopgaves uit de
Geitenkamp in Arnhem. Het zijn vier specifieke locaties, maar
de opgaves komen in alle tuindorpen voor: de herinrichting van
de straat naar aanleiding van de vervanging van de riolering,
het opknappen van voortuinen, het vervangen van kozijnen en
voordeuren, het vernieuwen van dakkappellen of gewone schilderbeurten. Gedurende 18 maanden is er samen opgewerkt
met gemeentelijke afdelingen, corporaties en bewoners. Veldwerk, reflectie, gesprekken op de werkvloer wisselden elkaar
af. Zo ontdekten we in de praktijk waar de eigenlijke opgaves
lagen, inhoudelijk en procesmatig. De pilots hebben veel effect
gehad. Uitvoerders en veel bewoners zijn enthousiast en trots
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op het resultaat.
De conclusies van de pilots zijn verwerkt tot algemene aanbevelingen waarmee we het werkboek afsluiten.
Het werkboek is een bladerboek en geen roman. Je kunt het
van voor naar achteren lezen of zomaar bij een mooi plaatje
beginnen.
team
Dit werkboek is tot stand gekomen dankzij een groot team
met als ‘vaste’ producenten van het werkboek: Heide Hinterthür, architect/projectleider, Els Bet, stedebouwkundige, Carin
Jannink, landschapsarchitect en Evelien van Es, architectuurhistoricus en Maarten Wamsteker als tekenaar en vormgever,
met daaromheen als belangrijke ambassadeurs naar de verschillende uitvoerende partijen Jeroen Kautz, Pieter Polman en
Jantien Doornbos van de afdelingen Erfgoed en Stedenbouw en
Landschap van de Gemeente Arnhem. Zij hebben de contacten
gelegd naar het Ingenieursbureau van de Gemeente en naar de
projectleiders, opzichters/werkvoorbereiders en woonconsulenten van de corporaties. Zonder de inzet van Derk Reesink,
projectleider van de corporatie Portaal, Ilco Postma en John
Leuverink, opzichter en werkvoorbereider, beiden van de corporatie Vivare, had dit werkboek niet zijn precisie en relevantie
kunnen bereiken.
Daarnaast hebben Erfgoed en de corporaties het mogelijk
gemaakt om kleurhistorisch onderzoek te laten doen door de
architecten en kleurdeskundigen Lisette Kappers en Mariël
Polman. Aan de hand van de leefbaarheidsprojecten van Ruth
van Swaay, wijkopbouwwerker bij bureau Rijnstad, en Yvonne
Bierings, projectleider sociale ontwikkeling bij de corporatie
Volkshuisvesting, verkenden we de opgaves rond binnenterrei12

nen en voortuinen.
De begeleidingscommissie tenslotte bestond uit Gerrie Andela,
architectuurhistoricus, Guus Enning, jurist bij de Gemeente Rotterdam, Marjan Kootwijk, groenadviseur en woonconsulent bij
de corporatie Ymere, Leon van Meijel, cultuurhistoricus, Gerrit
van Oosterom, landschapsarchitect bij de Gemeente Apeldoorn,
Esther Schoonhoven, architect bij Van Schagen Architecten,
Thor Smits, voormalig hoofd van de afdeling Stedenbouw en
Landschap van de Gemeente Arnhem, Luuk Tepe, stadsbouwmeester van de Gemeente Arnhem en tenslotte Franz Ziegler,
stedenbouwkundige, architect en tevens medeauteur van het
beeldkwaliteitsplan Geitenkamp. Zij allen hebben ons methodisch en inhoudelijk stevig ondervraagd en bijgestuurd.
tot slot
Van alle woonwijken in Nederland is een tuindorp wellicht het
meest dankbare object om te onderhouden. We hopen dat we
duidelijk hebben gemaakt dat er veel moois te heroveren is
en dat het heroveren stap voor stap kan gebeuren, onderdeel
voor onderdeel, met gewone onderhoudsbudgetten. Door de
gemeente, door corporaties en door bewoners. Maar om stap
voor stap te kunnen werken is het wel nodig om een eindbeeld
te ontwerpen waarin de bebouwing, de overgang openbaarprivé en de openbare ruimte zijn meegenomen.
Het werkboek is af en klaar voor gebruik. Aan de slag!
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hoe ontwerp je een tuindorp?
De Tuinstad is als stadsmodel ontwikkeld aan het eind van de
negentiende eeuw door Ebenezer Howard. Deze ideale stad
was het antwoord op de razendsnelle verstedelijking en slechte
woonomstandigheden ten gevolge van de industrialisiatie. De
Tuinstad was een nieuwe, zelfstandige stad en bestond uit een
voorzieningencentrum met daar omheen een ring van woonwijken, een groenzone met parken, een schil met industrie en
daarbuiten landbouwgronden en natuur. Het stadsmodel kreeg
voor het eerst zijn vorm in Letchworth Garden City, ontworpen door Raymond Unwin. Met dit dorpse prototype werd het
idoom en het beeld van de Tuinstad neergezet.
In Nederland zijn tuindorpen vrijwel altijd groene, dorpsachtige
uitbreidingen van de bestaande stad. Voor architecten was dit
een enorm grote en nieuwe opgave ten opzichte van de stratenverkavelingen van de negentiende eeuw, met relatief kleine
particuliere bouwstromen binnen een door openbare werken
vastgelegd stratenplan. De opgave verschoof van een stedelijke
straatwand met gestapelde woningen in een hoge dichtheid
naar een dorpsachtig beeld met kleine woningen met voor- en
achtertuinen, schuine kappen en schilderachtige straatjes. Het
lijkt op een dorp maar het is een planmatig geproduceerde
woonwijk met grote hoeveelheden van dezelfde woningen. Wat
vraagt dat van de planstructuur, het straatprofiel en de bebouwing? Met welke middelen wordt hier het afwisselende en
ontspannen ruimtebeeld gemaakt? En hoe wordt daar ondertussen ook een efficiënte en goed te beheren verkaveling mee
gemaakt?
Architecten zetten zich bijvoorbeeld af tegen uniformiteit en
grootschaligheid van de stad, terwijl ze tegelijkertijd met een
vrij uniform woonprogramma aan het werk gaan. Het klein16

Een van de verkavelingsvoorstellen voor de H. van Kolstraat en de Markt eo., tuindorp Geitenkamp, Arnhem.
(Alle tekeningen: Gratama, bron: NAI)

Schets van de gevelwand aan de Markt met rechts de poort naar de H. van Kolstraat.

Schets van het straatbeeld van de H. van Kolstraat met de poort en
aan weerszijden naar voren geschoven woningen op de achtergrond.

schalige en dorpse is dus niet alleen een ideologische en programmatische opgave maar ook een vormgevingsopgave: Hoe
maak je verschillen met allemaal dezelfde huisjes, en hoe maak
je van al die huisjes ook weer een groter geheel? Het gaat over
het knippen van rijtjes woningen, het laten verspringen van de
rijtjes en andere kaprichtingen op de hoeken. Het gaat over geknikte straten zodat er een gesloten straatbeeld ontstaat, over
smalle straten met voortuinen of brede groene singels; er werd
een nieuw ruimtelijk repertoire ontwikkeld voor een massaal,
uniform en gestandaardiseerd programma.
Schetsen en teksten uit die tijd gaan over de composities met
dakvlak, schuurtje en goot, het ritmeren van de ramen in een
straatwand, de voortuin als nieuw ruimtelijk verschijnsel: Zou
het wel goed gaan met het particulier onderhouden van de tuinen? Zou de gedroomde groene idylle ook werkelijk gaan ontstaan? En hoe maak je ruimte in de grondexploitatie voor een
gebogen straat, als een rechte straat goedkoper en efficienter
lijkt? En passen bomenrijen wel in het ruimtebeeld?
Op de volgende bladzijdes hebben we de ontwerpprincipes uitgewerkt en onderverdeeld in die voor de bebouwing, de straat
en de overgang tussen openbaar en privé.

Schets gevelwand van de H. van Kolstraat, met naar voren geschoven woningen.
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bebouwing
van woning naar straatbeeld, van maatwerk naar seriematigheid
Tuindorpen werden gebouwd in een periode dat de planmatige woningbouw in Nederland volop tot ontwikkeling kwam.
De opgave was nieuw. Nog nooit was er op zo’n grote schaal
nagedacht over het huisvesten van arbeiders en het ontwerpen
van buurten met allemaal kleine woningen. Seriematig werken
was een noodzaak, evenals een beperkte en doelmatige inzet
van architectonische en ruimtelijke middelen. Zonder enige
vorm van uniformiteit en standaardisatie konden de tuindorpen niet worden gerealiseerd. Maar hoe rijmde deze noodzaak
tot herhaling en standaardisatie met de wens om schilderachtige dorpen te bouwen? Oftewel: hoe om te gaan met de grote
schaal terwijl het toch kleinschalig en afwisselend eruit moest
zien?
Het is indrukwekkend om te zien hoe architecten, die gewend
waren aan maatwerk en individuele bouwopgaves, de vertaalslag naar de normalisatie en grootschalige productie hebben
gemaakt en hoe ze daarbij probeerden de ‘eentonigheid esthetisch te overwinnen’.
Architect Jan Gratama is hiervoor een interessant voorbeeld.
Gratama was een belangrijke woordvoerder in het debat over
de normalisatie in de woningbouw, zoals dat omstreeks 1918
in Nederland werd gevoerd. In tegenstelling tot vele van zijn
tijdgenoten zag hij in de gevraagde grootschalige herhaling
van kleine woningen geen beperking van zijn artistieke vrijheid,
in tegendeel. Hij zocht juist naar middelen om met die ongekende schaal nieuwe ruimtelijke concepten en ontwerpprincipes
te ontwikkelen. Opvallend is wel dat het vocabulaire daarbij
in het begin nog veel herinnert aan dat van grote, individuele
woonhuizen. Vensters, voordeuren, luifels, de vormgeving van
18

Ontwerpschets Gratama voor de Vogelbuurt in Amsterdam. (Bron: NAI)

Makettes door J. Gratama voor woningen Geitenkamp, Arnhem. (Bron: NAI)

balkons, erkers en dakkapellen - al deze elementen zijn voorbeelden van timmerkunst.
Nieuw is hoe Gratama met deze elementen straatwanden
maakt. Hoe hij onderdelen van individuele woningen componeert tot een collectief gevelbeeld. En, hoe hij met de herhaling
van die onderdelen een ritmisch en schilderachtig geheel weet
te ontwerpen.

Foto Transvaalbuurt, Amsterdam, uit de jaren 20. (Bron: NAI)

Het werk van Jan Gratama keert in dit werkboek regelmatig
terug. Ten eerste omdat hij een van de belangrijkste architecten
is van onze pilot, het tuindorp de Geitenkamp. Maar vooral omdat van hem zo veel ontwerpmateriaal in de archieven bewaard
is gebleven: foto’s van maquettes, potloodschetsen, geaquarelleerde presentatietekeningen, uitvoeringstekeningen, maar ook
foto’s van de gerealiseerde situatie. Daardoor konden we ons
zelf een beeld vormen hoe deze man te werk was gegaan, hoe
hij probeerde om op alle schaalniveau’s de nieuwe opgave te
vatten. Alles werd onderzocht, ontworpen en uitgetekend, van
deurknop tot straatwand, van 1:1 tot 1:1000.
Het meest veelzijdige materiaal heeft betrekking op zijn vroege
ontwerpen voor de Vogelbuurt en de Transvaalbuurt in Amsterdam. In tegenstelling tot veel andere tuindorpen bestaat de
bebouwing hier uit gestapelde woningen en aaneengesloten
straatwanden en niet uit aaneengeregen kleine huisjes.
De ontwerpthema’s zijn echter vergelijkbaar. Vandaar dat we
deze tweelaagse projecten en het rijke beeldmateriaal als
uitgangspunt hebben genomen voor het ontwikkelen van een
instrumentarium en een manier van kijken waarmee vervolgens
ook de lage huisjes beschreven kunnen worden, waarvan we
helaas veel minder historisch materiaal hebben kunnen vinden.

Huidige toestand woningen Transvaalbuurt, Amsterdam.
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naar een schilderachtig ruimtebeeld:
voorbeeld Amsterdam-Transvaalbuurt en Vogelbuurt
De Transvaalbuurt bestaat uit vijf-laagse straatwanden die
tweelaagse bouwblokken hofachtig omsluiten. De lage bouwblokken tonen grote overeenkomsten met ontwerpen van Gratama voor tuindorpen in Amsterdam, Delft en de Geitenkamp in
Arnhem, zowel qua gevelconcepten als ook in de onderdelen.
In onderstaand citaat beschrijft Gratama zijn uitgangspunten
voor het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering. Het geeft een
mooi beeld hoe en met welke middelen aan een schilderachtig
ruimtebeeld is gewerkt:
“...Bij den laagbouw is gestreefd naar schilderachtigheid en intimiteit. Principiëel is uitgegaan van de tegenstelling: gezellige
laagbouw met groot rood dak en forsche hoogbouw met plat
dak, en wel met de bedoeling juist door de tegenstelling het
wederzijdsch karakter te accentueren. Laagbouw met plat dak,
aesthetisch zeer goed mogelijk, was dus hier niet gewenscht,
mede daarom, dat het uitzicht vanaf den hoogbouw op al die
grijze platten niet fraai is, en aesthetisch verre achter staat bij
het gezicht op een rood dak, wel te verstaan op een echt, dekkend dak, dus een met een nok.
Verder is de situatie van den laagbouw zoo gekozen, dat de
daken op de hoeken niet in elkaar loopen, dus een systeem van
losstaande, rechthoekige blokken, alle met topgevels afgesloten. Deze topgevels geven met de groote rechte roode daken
een tegelijk duidelijk en schilderachtig beeld van de ligging der
blokken.
De blokken zijn onderling verbonden door lage aanbouwen,
waarin slaapkamers en afgesloten met balcons, in welke aanbouwen zich meestal ook bevindt de poort naar de alliëes der
achtertuinen. Het plein, ongeveer midden in het complex, en
hier afgebeeld, bevat 8 vrijwel gelijke toppen, die als wachters
om het plein staan, en 4 regelmatig geplaatste poortjes.
Alle toppen zijn trapgevels. Waar de sterk-sprekende achtergrond, de achtergevels van den hoogbouw, met plat dak uitsluitend een rhythme van horizontale en verticale lijnen bevat,
en de gevels zich min of meer in of boven deze achtergevels
20

Tekening Gratama, de topgevels scheiden de tweelaagse blokken met
schuine kappen van elkaar en leggen het verband met de achterliggende
hoge straatwand. (Bron: Bouwkundig Weekblad 1920/41)

Onze interpretatie van Gratama’s ruimtelijke compositie. De topgevels als
rustige omlijsting van de kleinschalige gevelbeelden.

vertoonen, was het lijnenstel van loodrecht op elkaar staande
lijnen hier gewenscht. Een schuine toplijn zou hier te veel er
uitvallen. Over de toppen loopt een zware band van donkere
Groningsche steen, die beneden in een versiering eindigt (...)
In de grootere blokken is bij den laagbouw zooveel mogelijk
getracht door erkerramen de lange gevels rhythmisch krachtig
te verdelen. (...)
Zoowel bij hoogbouw als bij laagbouw is gestreefd naar eenige
beweeglijkheid en kleurigheid in het aspect. Het valt niet te
ontkennen dat in het algemeen de arbeidersbuurten een dor
en eentonig aanzien hebben. Het lijkt ons een eerste plicht,
vroolijke arbeiderswoningen te maken. Er is geen woningsoort,
die in het algemeen meer tegenstaat, ook den arbeider, als de
‘gestichts’ woning, de eindeloze, eentonige cellen. (...)
Presentatietekening Gratama, waarbij de borstweringen en tuinmuren
gemetseld waren. (Bron: NAI)

Vroolijke woningen! Kleurigheid en levendigheid!
Het kleurelement wordt nog veel te weinig benut in de huidige
architectuur. En toch is kleur zoo’n uiterst belangrijk element in
de stemming der gebouwen. (...)
Het complex wordt gebouwd van roode Waalsteen; de daken
worden gedekt met roode pannen. In de trappartijen van den
hoogbouw zijn de trapramen door een breed lint van roode en
geele steen verbonden. Verder wordt zwarte, bruine en gele
siersteen gebruikt. Het kozijnhout is gebroken wit, het raamhout geel. De beplanking in de erkers is okergeel; de voordeuren zijn donkergroen met lichtgroen. Het verfwerk afgezet met
zwart, groen of rood.
Alle woonkamerramen hebben vaste bloembakken; deze zijn
ook aangebracht op de balcons aan den achtergevel. Getracht
is ook de achtergevels architectonisch te verzorgen”. (2)

Door ons ingekleurde foto van de bebouwing volgens de beschrijving van
Gratama, met houten borstweringen van de erkers en tuinhekken.
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boven: Dakkapel, hout, paneel met ornament (tekening Gratama, bron
NAI).
midden: Balkon achtergevel met houten hekwerk, in verschillende kleuren
afgelakt (tekening Gratama, bron NAI).
onder: Uitgetimmerde goot met strip van siermetselwerk eronder (tekening
Gratama, bron NAI).
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linksonder: Voordeur, hout, vooral gesloten, klein raampje als accent, in
drie kleuren geschilderd, donkere kleur als omlijsting (tekening Gratama,
bron: NAI).
rechtsonder: Tekening luifel boven voordeur (tekening Gratama, bron NAI).

linksboven: Tekening erkerkozijn- en ramen met daaronder de bloembak.
linksonder: Detail houten bloembak (beide tekeningen Gratama, bron NAI).
rechtsboven: Erker, houten beplanking met bloembak (bron NAI).
rechtsonder: Stevig houten tuinhek met poortje (bron NAI).

onderdelen voor- en achtergevel
Een voor een zijn hier de gevelonderdelen afgebeeld waarmee
de gevels in de Transvaalbuurt zijn opgebouwd. Kenmerkend:
hout, in kleur afgelakt, rijke profilering, tactiel. Op de houten
erkerbeplanking en de sierstrips in het metselwerk na zijn ze
inmiddels allemaal vervangen danwel gesloopt.
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boven: Herhaling van drie verschillende hoofdmotieven: geleding in hoogte
en lengte van het gevelbeeld. Verweving dak en onderbouw!
midden: Horizontale belijning met muurtjes, luifels, bloembakken en beplanking erkers, gootlijn met daaronder tweekleurige sierstrip in metselwerk, dakkapellen.
onder: Verticale belijning door groepering en ritmering van ramen, samenvoeging van erkers en dakkapellen.

De drie motieven zoals die in de tekening linksboven zijn aangeduid:
1. Het viertal voordeuren met bovenlichten, de luifel, de twee kleine raampjes in een
groot dicht gemetseld vlak met als bonte zoom de sierstrip onder de goot.
2. De tuinmuur met de gestapelde erkers met als bovenafsluiting de dakkapel.
3. Het paneel tussen de dakvensters van de dakkapel gerelateerd aan de plek van de
schoorsteen.
Hoe bovenstaande horizontale elementen overhoeks werken.
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Compositie met kleine elementen

Aangepaste reconstructietekening van het gevelbeeld van de voorgevel met behulp van
tekening Gratama.

Hoe de verticale elementen overhoeks werken: telbaar ritme van dakkapellen, erkers
met de klosjes onder de bloembakken, de entreegebieden, de houten tuinhekjes. Mooie
afwisseling tussen fijnmazige en tactiele oppervlaktes van de ‘erkerkolommen’ en rustige,
terug liggende gemetselde vlakken.

groepering van onderdelen: motieven
Op de voorgaande bladzijdes zijn de onderdelen van deze
voorgevel als afzonderlijke bouwstenen getoond. Hier laten
we zien hoe Gratama met de afzonderlijke onderdelen een
straatwand heeft gecomponeerd. Opvallend is hoe hij telkens
zoekt naar een bundeling en groepering van de afzonderlijke
bouwstenen om daarmee grotere eenheden te creëren. Het zijn
- net als in een muzicale compositie - afzonderlijke thema’s
of motieven die regelmatig terugkeren. Ze zijn de belangrijke
tussenschaal die maakt dat de gevel over een grote lengte een
telbaar ritme krijgt. Met Gratama’s woorden zou je ook kunnen
zeggen: dat er een beweeglijkgheid in het aanzicht ontstaat,
een verschil in benadering tussen het frontale en overhoekse
perspectief.
inlijsten en met elkaar verweven
Elk motief werkt als een schilderijlijst die verschillend soortige
elementen omvat en op die manier verbijzondert. Neem het
entreemotief, zie boven links op de linker bladzijde:
de tuinmuurtjes, het viertal voordeuren, samengevat door
een luifel, die wederom bekroond wordt door een strook met
bovenlichten, daarboven twee kleine raampjes, die met elkaar
verbonden worden door de sierstrook in het metselwerk, de
bonte schaduwlijn van de goot.
Geen enkel onderdeel staat opzichzelf, maar is omlijst in een
motief en daarmee verweven met de compositie als geheel.
Bij elkaar zorgen de motieven ervoor dat dak en onderbouw
ritmisch met elkaar verweven worden, van schoorsteen tot
tuinmuurtje.
Zo slaagt Gratama erin om de noodzakelijke herhaling en
optelling van steeds dezelfde onderdelen voortkomend uit het
eenzijdige woningprogramma van allemaal kleine woningen te
overstijgen in het ontwerp van een afwisselende straatwand.
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“Het complex wordt gebouwd van roode Waalsteen; de daken
worden gedekt met roode pannen (...) Verder wordt zwarte,
bruine en gele siersteen gebruikt. Het kozijnhout is gebroken
wit, het raamhout geel. De beplanking in de erkers is okergeel;
de voordeuren zijn donkergroen met lichtgroen. Het verfwerk
afgezet met zwart, groen of rood.” (3)
Jan Gratama

rechter blz:
Maurice de Vlaminck, Paysage au bois mort, rond 1906, olie op linnen, Fridart Stichting, Amsterdam in: Farbe zu Licht, catalogus bij de gelijknamige
tentoonstelling in de Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2000.
onder: Schematische weergave van het kleurconcept bebouwing Kraaipanstraat, Transvaalbuurt.
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Overhoeks perspectief Kraaipanstraat, Transvaalbuurt Amsterdam,
reconstructie kleurbeeld volgens de beschrijving van Gratama.

kleur
Bijna alle bewaarde schetsen van Gratama zijn ingekleurd of
met kleurpotloden getekend. Hij gebruikte kleur om concepten
te vinden, om te ordenen. Om onderdelen te groeperen, in te
lijsten en met elkaar te verweven, om motieven te onderscheiden, ritme zichtbaar te maken. Hij zette kleur in om het gevelvlak schilderachtig en beweeglijk te krijgen, om plasticiteit
te versterken en om het gebouw in te bedden in de omgeving.
Kleur was een structureel onderdeel van de totale compositie.
Rood, okergeel, groen - dat zijn de hoofdkleuren van de gevel.
Het rood zat in de dakpannen en het metselwerk, de okers
op al het houtwerk met uitzondering van de tuinhekjes en de
voordeuren, die waren groen. Van de dakkapel is het niet met
zekerheid te zeggen of zij, zoals getekend op de schematische
weergave op de linker bladzijde, okerkleurig waren danwel de
kleur hadden van de dakpannen. Gratama noemt de kleurstelling daarvan niet expliciet. Vanuit de positionering boven de
erkerkolom is het wel aannemelijk dat dit motief als geheel
dezelfde kleurstelling heeft gehad.

de twee gevels verruimd.
Het heldere geel van de raamroedes tenslotte trekt als het ware
een sluier voor de openingen, oplichtend en tegelijk verweven
met de erkers en het gemetselde vlak.
Het heldere geel naast het vuilere okergeel, het donkere groen
naast het frisse groen bij de voordeur - het zijn schilderachtige
combinaties. Deze combinaties maken de onderdelen sprankelend. De kleuren schuren tegen elkaar aan, alsof het licht
er net even anders opvalt, plekken in de zon zet en anderen
in de schaduw. Opvallend is de afwezigheid van zwart en wit.
Licht-donkercontrasten worden geschilderd met kleuren. In die
zin herinneren kleurconcepten als deze sterk aan schilderijen
van de ‘Fauves’, aan schilderijen waarbij licht en schaduw met
verschillende helderheden in kleur worden opgeroepen en niet
door het gebuik van zwart en wit.

Er zijn drie hoofdkleuren maar er zijn een aantal verschillende
nuances per kleur. Neem het okergeel. Er zijn drie schakeringen: okergeel, geel, lichte oker/gebroken wit. De meest lichte
tint wordt gebruikt voor de horizontale en verticale belijningen:
de goot, de bloembakken, de luifels en de kozijnen.
Het okergeel is de meest donkere tint van de drie en is in
zwaarte gerelateerd aan de kleur van het metselwerk. Hij verweeft de horizontale band van de houten borstweringen van de
erkers met het rode gemetselde vlak ertussen. Daardoor blijven
de erkers, ondanks hun verticaliteit, deel uitmaken van de
horizontale geleding van het gevelvlak. De wand wordt ritmisch
onderbroken, maar de lengtewerking blijft toch overeind. Op de
ingekleurde afbeelding hiernaast is te zien dat er in het overhoekse perspectief een geraffineerde beweeglijkheid ontstaat.
In tegenstelling tot de rechter wand lijkt de linker wand veel
minder eenduidig op z’n plek te staan. Alsof de contouren van
het straatbeeld daardoor onscherp worden, de afstand tussen
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90 jaar later - voorgevel
In ruimtelijke zin is het ook interessant dat de combinatie van
roden, groenen en okers eerder de vlakwerking hebben versterkt dan een nadrukkelijk verschil hebben aangebracht tussen
voor en achter in het gevelvlak. De gevel was daardoor eerder
een weefsel dan een vlak met terugliggende, uitgesneden gaten
of onderdelen die scherp naar voren traden.
Precies deze verweving van onderdelen en de daarmee verbonden vlakwerking en lengtewerking van het bouwblok is door de
laatste renovatiebeurt van de bebouwing in de jaren 90 verloren gegaan. De dakkapellen zijn verdwenen en vervangen door
veluxramen in het dakvlak. De bovenkant van het motief is afgeknipt, de verweving van gevel en dak is daarmee verbroken.
Het dak is een restvlak geworden dat niets meer te maken heeft
met de onderkant van de bebouwing. Het bouwblok is bijna
gaan lijken op een rijtjeshuis uit de jaren 60 of 70.
De bewegende houten ramen met de roedes hebben plaats
gemaakt voor vlakke witte kunststoframen, die zodanig voor
de bestaande kozijnstijlen zijn geplaatst dat het verschil tussen
stijl en raam vervaagd is. De ramen zijn nu gaten, als vlakken
doen zij niet meer mee met de borstweringen. De erkers zijn
uit elkaar gevallen, zonder verticale gestrektheid. Ze zijn klein
geworden en rommelig. Wat nog steeds spreekt is het tactiele
oppervlak van de borstweringen, waarbij gek genoeg de oude
detaillering nog bewaard is gebleven.
De entreegebieden zijn rigoureus vernieuwd door het plaatsen
van vlakke voordeuren en het weghalen van de luifels.
Er is een klein aantal parkeerplaatsen aangelegd en het uitzicht
vanuit de grote woonkamerramen op de auto wordt door een
dikke groene zoom verzacht.
Wellicht zijn het wel de kleuren wit en blauw die het gevelbeeld
het meest uit balans hebben gehaald. Het wit, evenals het
blauw, accentueert de onderdelen, één voor één. Alle onderdelen staan nu op zichzelf. Ook het bouwblok ten opzichte van de
straat.
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de achtergevel - uitbundige detaillering
De achtergevels zijn met een vergelijkbare precisie en aandacht
voor compositie ontworpen en uitgewerkt als de voorgevels.
Omdat er van de achtergevels van de laagbouw uit de Transvaalbuurt geen historisch materiaal te vinden was gebruiken wij
hier beeldmateriaal van een complex in de Vogelbuurt. Deze
twee complexen zijn nagenoeg gelijktijdig ontworpen en tonen
in hun gevelconcepten heel veel overeenkomst. Alleen is de
Vogelbuurt in gele stenen en niet in rode stenen opgetrokken.
Tekening Gratama van de achtergevel van de bebouwing in de Vogelbuurt. Het gevelconcept is vergelijkbaar aan dat uit de Transvaalbuurt, de kleurstelling is echter anders (bron:
NAI)

Schets Gratama van de balkons in de Vogelbuurt. Ook hier weer de schilderachtige inzet
van kleur: de hoofdkleuren in het metselwerk, geel en rood, komen terug in het schilderwerk van de balkon, alleen nu iets helderder (bron: NAI).

Ook aan de achterzijde is de gevel ritmisch geordend en zijn
de onderdelen op ingenieuze wijze met elkaar verweven. Nu is
het hoofdmotief gegroepeerd rondom de balkons, zij zijn het
meest beedbepalende onderdeel van de achtergevel - uitbundig
gedetailleerd en voorzien van houten bloembakken, zodat ook
op de hoogte van de eerste verdieping bloemen kunnen worden
geplant. Zoals de voordeuren aan de voorkant de blikvangers
zijn door hun meerkleurige en rijk geprofileerde uitwerking, zo
zijn de balkons de blikvangers aan de achterkant. De balkons
leggen de relatie met de gezellige sfeer van de tuinen zoals de
zwartwit foto hiernaast laat zien.
De ingekleurde tekening van links boven en de schets daaronder laten zien hoe Gratama door precies kleurgebruik ook hier
weer probeert om, net als met de erkers in de voorgevel in de
Transvaalbuurt, de balkons in het vlak van het metselwerk te
krijgen. De kleuren van de gemetselde kolom keren terug in
het schilderwerk van het balkon, alleen zijn ze net iets helderder. Mooi is ook hier weer hoe de gelen en roden tegen elkaar
aanschuren en een schilderachtig beeld opleveren. De deuren
daarachter contrasteren duidelijk met het geel-rode kleurvlak
van metselwerk en balkons. Daardoor wordt de gelaagdheid in
het gevelbeeld versterkt en de dieptewerking tussen voor- en
achterliggend vlak.

linker blz: Foto van uitbundig gedetailleerde achterkanten Vogelbuurt. Vooral de houten
balkons met de houten bloembakken en geornamenteerde klosjes vallen op (bron: NAI).
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90 jaar later - achtergevel
Het ruimtebeeld achter de woningen is behoorlijk vol geraakt
en oogt nu vooral stenig en defensief. Wat hier gebeurt is
exemplarisch voor heel veel binnenterreinen in tuindorpen die
wij tijdens het onderzoek hebben gezien. Het is het (ongewilde)
resultaat van een optelling aan veiligheidsmaatregelen en onderhoudsingrepen, waar waarschijnlijk niemand meer helemaal
gelukkig mee is, onderhoudsmensen evenmin als bewoners.
Veiligheid is belangrijk. Maar je wilt ook graag aan een binnenterrein wonen, waar je over het hekje een praatje kan maken
met de buurman en waar je tussen de schuurtjes door uitkijkt
op groen en schilderachtige bebouwing. De oplossing hiervoor
ligt niet meteen voor de hand, het is immers een complexe verweving van het ruimtelijke met het sociale. Maar de toegepaste
standaardoplossingen in het onderhoud van de bebouwing
hebben de sfeer er niet vriendelijker op gemaakt. Waar is de
schilderachtigheid gebleven?

linker blz:
Binnenterrein Vogelbuurt nu: resultaat
van stapsgewijze
veiligheidsmaatregelen en onderhoudsingrepen.
links boven en onder:
Balkon achtergevel
Vogelbuurt vroeger
en nu.

tactiliteit en kleur
Op de erfafscheidingen en schuurtjes komen we in het hoofdstuk ’overgang openbaar - privé’ terug.
Wat is het effect van de onderhoudsingrepen geweest voor de
samenhang van het gevelbeeld?
Dakkapellen en hekwerken van balkons zijn door onderhoudsarme, industriele materialen vervangen. Een glad plaatmateriaal
of een stalen borstwering van een balkon kunnen in een naoorlogse bebouwing geschikte materiaaltoepassingen zijn, in een
tuindorp verwacht je van de oppervlaktes meer tactiliteit, meer
onregelmatigheid, sporen van ambachtelijke verwerking - al is
het maar het spoor van een kwast.
Om de ontstane materiaalverschillen te binden is alles spierwit
geschilderd. Dakkapellen en hekwerken, net als de nog steeds
bestaande houten cassettenplafonds boven de balkons, de goot
en de nog originele geprofileerde kozijnen. De dakkapellen
waren vroeger even roodbruin als de dakpannen en daarmee
onderdeel van het dakvlak. Nu springen ze er één voor één uit,
net als de witte balkons tussen het verweerde metselwerk. De
schilderachtige verweving van de verschillende onderdelen met
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boven:
Stalen hekwerken met geschilderde damwandprofielen als beplanking, Geitenkamp,
Arnhem.
rechtsboven:
Balkon met spijlenhek na ingrijpende renovatie van de achtergevel in 2010, Geitenkamp, Arnhem.
rechtsonder:
Spijlenhekken van der Pekbuurt, Amsterdam.
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elkaar is verdwenen. De gevels werken niet meer als continue
wanden die de ruimte omhullen. Het zijn nu de onderdelen
die één voor één naar voren treden en de ruimte onrustig en
schijnbaar kleiner maken.
Juist bij de balkons wordt het zichtbaar hoe belangrijk de materialisering is voor de samenhang en verweving met andere
onderdelen in het gevelbeeld en daarmee ook in het ruimtebeeld. Houten planken kun je precies in kleur afstemmen op de
rest. Hier ligt een kans voor de toekomst: laat het balkon weer
een gezellige plek worden in plaats van een opslagplaats met
doorvalbeveiliging. Misschien minder frivool dan bij Gratama,
maar wel met een kleurig, houten hekwerk, waar desgewenst
ook makkelijk een bloembak aan kan worden bevestigd.

Houten hekwerken aan de voorgevels
die het overleefd hebben: inspiratiebron voor de toekomst?
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Handschrift van het ruimtelijk raamwerk van de Geitenkamp.
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Betondorp

Vreewijk

Van der Pekbuurt

Oostzaan

De enscenering van de hoofdstructuur in de Geitenkamp
(tekeningen op beide bladzijdes: Franz Ziegler, bron beeldkwaliteitsplan ‘De Geitenkamp’).

straat

de compositie van het straatbeeld
De ontwerpers van tuindorpen stonden destijds voor een
nieuwe opgave: het maken van grote woonwijken die lijken op
een dorp maar opgebouwd worden met seriematige woningbouw. Op welke manier kon er met de repetitie van onderdelen
toch een afwisselend en schilderachtig geheel ‘met een aangename toevalligheid’ gemaakt worden? Los van alle verschillen in
ontwerpopvatting en achterliggende ideologie is de uiteindelijke enscenering van het straat- en structuurbeeld hèt thema in
alle tuindorpen.
de enscenering van de structuur
Ook in de structuur van de wijk wordt naar een balans tussen
efficiënte verkaveling en boeiende enscenering gezocht. Met
behulp van pleinen, singels en plantsoentjes, scholen, kerken
en poorten worden de verschillende ruimtes tot een ‘hoofdpatroon’ geweven. Zo ontstaat een verhalend ruimtelijk raamwerk
met een hiërarchische orde dat afwisseling en houvast biedt.

De hoofdvorm van de straat.

hoofdvorm met eenvoudige middelen
Straten kunnen eindeloos van elkaar verschillen, maar zijn altijd
met eenvoudige middelen opgebouwd. Het ruimtelijk effect
van een straat wordt bepaald door de manier waarop deze vrij
eenvoudige middelen zijn gebruikt. Lengte, breedte en hoogte,
buigingen, sprongen en knikken bepalen de hoofdvorm.
Het materiaal van de gevels, daken, bestrating en beplanting
bepalen de kleur, licht en gelaagdheid in de ruimte.
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Veranderend gebruik en inrichting van de
Markt op de Geitenkamp in Arnhem.
Links boven: rond de dertiger jaren, een
stoep rond de bebouwing, een apart tracé
voor de tramrails, een molgoot langs de
markt, er is nog geen auto te zien.
rechtsboven: rond de vijftiger jaren, rijbanen
rondom de markt, de tram is vervangen door
een trolleybus, de ruimte langs de rijbanen
is uitgevuld met vluchtheuvels. De eerste
auto’s staan op de markt.
Links: rond de zeventiger jaren, de markt is
ingedeeld met parkeervakken. De ruimte is
gevuld met auto’s. Op de kop van de markt,
in de as van de Schuttersbergweg staat nu
een trafo en een boom.
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tuinmuur, gootlijn, topgevel, straat

daklandschap tussen kopgevels

verspringende kopgevels

horizontale ramen, verticale stammen

kopgevels, raam, toren, poort

poort, tuinen, park

kopgevels, raam, stoepen

plint, daklijn, kerk

alle onderdelen werken samen
De straatruimte wordt omlijst door de gevels. De compostie van
de gevels ritmeert de straat. Knikken en krommingen sturen de
blikrichting, langs de bebouwing, over de voortuinen. Gootlijnen geven de richting aan, dakkapellen kijken mee. De inrichting van de straat ondersteunt de compositie van de gevel met
de hoofdvorm, de verhoudngen in het profiel en de maat en
plaats van de bomen.
de ruimtelijke betekenis van de onderdelen
Bij onderhoud aan de straat of bebouwing worden onderdelen
vervangen en wordt de ruimte aangepast aan de veranderde
gebruikseisen. Dat is in tuindorpen al een aantal keer gebeurd.
De straten zien er ondertussen heel anders uit dan 80 jaar
geleden. Er staan vooral veel meer auto’s, waardoor de ruimte
veel voller is en de straat niet meer te overzien is van de ene
naar de andere kant. De bomen staan tegenwoordig meestal
tussen de auto’s en niet meer in de stoep.
Ook de bebouwing is veranderd. De kozijnen en deuren zijn
vervangen en sterk vereenvoudigd. De oorspronkelijke kleuren van het schilderwerk zijn verdwenen. Het dakvlak is veel
minder zichtbaar geworden door de grotere dakkapellen. De
nuances in het metselwerk zijn door vervuiling vervaagd.
Het oorspronkelijk ruimtelijk effect van alle motieven in de
straat is dus niet meer zo zichtbaar. Maar wie net iets langer
kijkt kan ze nog herkennen. Het is de moeite waard, en het levert vooral aanknopingspunten op bij onderhoud en vervanging
om de oorspronkelijk motieven weer te gebruiken en de verdere
verschraling een halt toe te roepen en terug te kunnen draaien.
onderhoud en herinrichting
Het moment om naar de inrichting van de straat te kijken is
bij de vervanging van de riolering. Het zijn veelomvattende
onderhoudsingrepen waarbij meestal meteen de bestrating
vernieuwd wordt en de inrichting aan nieuwe gebruikseisen
aangepast. De gemeente als eigenaar, beheerder en opdrachtgever heeft hierbij dé kans om de ruimtelijke samenhang weer
op orde te brengen.
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De bestrating is vernieuwd, maar het resultaat blijft armoedig. De blauwgrijze kleur
en het gladde oppervlak van de trottoirtegels maakt zich totaal los van de stoepjes
voor de bebouwing en de kleur van het gevelmetselwerk. Het rood van de gebakken klinkers in de rijbaan en parkeervakken toont extra fel tussen de grijze trottoirs.
De straat valt hierdoor uit elkaar in losse stroken en de bestaande bebouwing staat
er groezelig en versleten bij. De investering in gebakken klinkers komt er op deze
manier niet uit.
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Ook hier gaat het om een combinatie van oud en nieuw materiaal, maar door de
keuze van een donkere trottoirtegel en het gebruik van oude klinkers als overgang
tussen straat en trottoir blijft het geheel veel meer ‘bij elkaar’. Het zijn vooral de
textuurverschillen die de belijning in de straat zichtbaar maken.

de opbouw van het profiel
Alle onderdelen in een straat hebben een eigen functionele logica en bijbehorende afmetingen: een woonverdieping is ongeveer drie meter hoog, een parkeerplaats ongeveer twee meter
breed, een rijbaan minimaal 3,5 meter. Het leidingpakket in de
straat heeft een minimale afmeting en er kunnen geen bomen
op geplant worden. Het zijn duidelijke functionele eisen die tot
een heldere en rustige basis van de ruimte leiden: meestal een
rijbaan, parkeervakken en een trottoir aan weerszijden.
Tegelijkertijd bepaalt de inrichting meer dan alleen de functie: het maakt enorm uit of er wel of geen bomen in een straat
staan, of de auto’s aan één of aan twee kanten geparkeerd
staan, en of de kleur van de bestrating verwant is aan die van
het metselwerk in de gevels of daar juist mee contrasteert.
In een straat zijn de trottoirband en de straatgoot altijd de
lange lijnen die de lengte van de straat tonen. De totale lengte
wordt vervolgens weer op verschillende manieren geritmeerd:
door de stammen van de bomen en de onderbrekingen in tuinmuurtjes, hagen en bouwblokken.

Dezelfde maat, ander ruimtebeeld:
boven: Een trottoir kan een geheel vormen met de rijbaan en zo de lange
lijnen wat dempen. Hier staan de bomen vrij in het trottoir.
onder: Of juist onderstrepen door een stevige trottoirband en een materiaalverschil. Hier staan de bomen tussen de auto’s.

Een trottoir kan een geheel vormen met de rijbaan en zo de
lange lijnen wat dempen, of juist onderstrepen door een stevige
trottoirband en een materiaalverschil.
Ook kleine maatverschillen kunnen een heel ander ruimtebeeld
mogelijk maken. Door het trottoir aan een zijde heel smal te
maken kan bijvoorbeeld ruimte ontstaan om het tegenoverliggende trottoir breed genoeg te maken om er bomen in te
plaatsen.
Bij herbestrating wordt over al deze onderdelen een beslissing
genomen. Uit de praktijk blijkt dat er enorm veel winst te behalen is als profiel- en materiaalkeuze afgestemd worden op de
bestaande bebouwing, de erfgrenzen en het ruimtebeeld van
de gehele straat.
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In deze straat horen geen bomen. De bebouwing is de
schilderijlijst voor de kerk aan het eind van de straat.
Plint, zoom en gootlijn wijzen de richting aan. De bomen staan om de kerk, niet in de straat.
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De grillige hoge stammen van de bomen zijn de tegenhanger van de lange horizontale raambanden en
tuinmuurtjes. Voor het fijne ritme van de raamstijlen
staat het stevige ritme van de stammen.

Hier vormen de bomen geen dak in de straat maar
enorme schermen. De bebouwing kijkt tussen de haag
en de bomen door naar de straatruimte. De trottoirs
horen bij het domein van de woningen.

de plaats van de bomen
Bomen zijn ruimteverdelers. De stammen vormen een scherm
en zoneren daarmee de ruimte. Als bomen in de rand van het
trottoir staan, hoort het trottoir bij de bebouwing en niet bij
de rijbaan. Als de bomen in dezelfde strook als de auto’s staan
zijn de stammen pas boven de daken van de auto’s zichtbaar.
Het scherm werkt dan niet op straatniveau omdat je de stammen niet achter elkaar kunt zien. Het zijn in dat geval de auto’s
die een afscheiding maken tussen trottoir en rijbaan.
Bomen maken ruimte en vragen om ruimte.
Grote bomen komen boven de gootlijn uit en laten de straat
boven haar eigen maat uitstijgen. Een dubbele rij bomen maakt
een zaal, een pluk bomen breekt de lengte en maakt een bijzondere plek in de straat.
Kleine bomen blijven ìn de ruimte. Ze hebben een stevige achtergrond nodig om zichtbaar te blijven en niet te verdwijnen
tussen de auto’s of vast te pluizen aan voortuinen.
Niet elke straat is gebaat bij bomen.
Als aan het eind van de straat een poort, een park of een bijzonder gebouw staat, zijn bomen al gauw te veel, en ontnemen
ze het zicht op dat wat de straat bijzonder maakt.
De beplanting van tuindorpen was voor architecten en tuinarchitecten een nieuwe opgave, waarbij nog veel uitgevonden
moest worden, vooral over hoe bebouwing en beplanting met
elkaar samen kunnen werken in het straatbeeld.
De bomen staan aan de bolle kant van de straat, waar
de tuinen zijn. Het langzaam omhoog klimmen van de
stoepjes en kopgevels wordt niet onderbroken door
boomstammen.
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Tekeningen J. Cuypers,
in: Bouwkundig Weekblad 40 (1919) 37

de maat van de bomen
Architect J. Cuypers berekende in 1919 voor het Bouwkundig
Weekblad de ideale verhoudingen voor bomen in de straat.
Door de wisseling van de seizoenen vormen bomen een bewegelijk element in de ruimte die door onveranderlijke gebouwen
is omsloten. Dat betekent dat onbegrensde groei van bomen
niet mogelijk is en periodiek snoeien noodzakelijk. Bij beplanting hoort ook onderhoud.
Cuypers ging uit van een standaardbelichting met een lichtinvalshoek van 45 graden. “Daaruit volgt dat (…) de boom zich
niet verder mag ontwikkelen dan tot onder een 45 graden vlak
gebracht door den onderdorpel van het venster begane grond”.
(4) Daarmee was de tophoogte van de bomen vastgesteld. Voor
bepaling van de breedte gold de afstand van de voorgevels en
de breedte van het trottoir. Bij voortuinen “mag de boom in de
straat niet zijn drup op de beplanting van de voortuin laten vallen”. (5)
De afstand tussen de boomkruinen diende gelijk te zijn aan
de hoogte van de dakgoot om in de zomermaanden van ten
minste diffuus licht te zijn verzekerd. Een minimale afstand van
twee meter tussen de boomrijen en de voorgevels was nodig
voor luchtverversing. De kruinen mochten zeker niet verder
reiken boven de lijn onder 45 graden getrokken uit de vensters
van de bovenverdiepingen.
En dan was er nog de onderlinge afstand tussen de boomkruinen die in Nederland varieerde van zes tot acht meter. Cuypers’
voorkeur ging uit naar een onderlinge afstand van tien tot
twaalf meter, zoals ze in Duitsland hanteerden. “De mooi uitgegroeide kronen raken elkander dan niet en laten het gezicht op
de gevels vrij”. (6)
In deze schema’s worden de bomen strak in de hand gehouden.
Door de belichtingsregels worden de bomen zelden hoger dan
het dak en de schema’s ogen wat stijf. De tuinarchitect Calcar
houdt in 1920 in het Tijdschrift voor Volkhuisvesting een pleidooi voor het verlossen van de boom uit zijn stramme positie.
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Enkele rij bomen op regelmatige afstand aan een zijde
van de straat. Ritme van stammen voor de tuinmuurtjes met hagen en de entrees daar tussenin.
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Dubbele rij bomen aan weerszijden van de straat en in
het trottoir. De nog lage kronen vullen de straatruimte
tussen de gevels. De stammen schermen de rijbaan af
van het trottoir en versmallen de blikrichting.

de positie van de bomen en de groepering in de straat
Als tuinarchitect besefte Calcar heel goed dat het ontspannnen
en informele dorpsbeeld dat men voor ogen had niet zonder
meer overgeheveld kon worden naar het tuindorp, met een
totaal andere dichtheid, woningtypologie en bevolkingssamenstelling dan in een dorp.
Veel boomsoorten waren vanwege hun dichte kruinen ongeschikt vanwege de gewenste lichttoetreding. Hij besefte ook
wel dat de boombeplanting vanwege de kleine voortuinen in de
openbare weg moesten komen te staan, maar dat het daarbij
wel moet gaan om een weloverwogen keuze en niet om de lukrake overname van ‘de eeuwige ulmis monumentalis’ uit de 19e
eeuwse straten.
Vorm en dichtheid van de kruin, de kleur van de bladeren tegen de gevels, hoe het licht erdoorheen valt, al deze aspecten
waren voor hem essentiële, want ruimtelijke thema’s. Maar ook
de plaatsing: niet zonder meer op een rij zoals in de stedelijke
situaties, maar in de smalle straten bijvoorbeeld, eerder aan ’t
begin of het einde van de straat.
“Aan het begin komt een sterkgroeiende boom, waarvan de
kroon de gehele breedte der straat inneemt, desnoods aan de
eene zijde over de huizen hangt. De indruk door dien eenen
boom teweeg gebracht is opvallend; hij beheerscht als het ware
het perspectief over de straat, geeft haar een lijstje evenals het
poortgebouw thans doet, (...) bovendien is de kleur van het
groen tegen de gebouwen vrij wat vrolijker dan die steenen
tunnels met haar streng afgemeten schaduwlijnen.” (7)

De bomen staan aan weerszijden van de poort naar
de achtertuinen. Bomen, poort, dak, raam en hagen
omlijsten het doorzicht. Met verschillende onderdelen
is dwars door de eigendoms- en beheersgrenzen heen
gecomponeerd.

Uit oude foto’s is de ontwikkeling van een tuindorphandschrift
afleesbaar. Stammen en kronen blijken krachtige instrumenten
in het spel van omlijsten en ritmeren. De compositiemidddelen
die gebruikt werden in de gevel bleken uitbreidbaar te zijn tot
de hele straat. Bomen, gootlijsten, hagen, tuinmuren, voortuinen, tuinpaden en entrees vormen met elkaar motieven. Die
motieven worden duidelijk als de plattegrond van de straat in
samenhang met de gevels en kapvormen wordt bekeken.
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Er is vanaf de stoep geen zicht meer op de straat.
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De straat is het domein van de auto’s, de voorruimte voor de woningen is nihil.

De rijen geparkeerde auto’s delen de ruimte op in lange stroken.

de plaats van de auto
Straten zijn nu veel voller dan zestig jaar geleden. In het ontwerp was het destijds onvoorstelbaar dat er ooit zoveel zouden
staan. Een auto neemt even veel ruimte in als een voortuin,
maar ziet er wel anders uit. Tuindorpen zijn ‘s avonds vaak
autodorpen.
De oorpronkelijke straatruimte was van voorgevel tot voorgevel, en zelfs vanuit de woonkamer te overzien; de vensterbank
ligt meestal op een hoogte van 80 tot 100 cm, de haag heeft
eenzelfde hoogte en een tuinmuurtje is meestal niet hoger dan
50 cm. Een rij geparkeerde auto’s beperkt dat overzicht ingrijpend. Vanuit de woning is de straat niet meer te overzien, vanaf
de rijbaan vormen de auto’s, en niet de voortuinen de zoom
van de woningen. Trottoir en rijbaan zijn fysiek gescheiden
domeinen geworden.
Ook voor de beschutting van de woningen heeft de geparkeerde auto gevolgen. Bij de overburen kijk je niet meer binnen,
maar de blik van voorbijgangers wordt door de auto’s vanzelf
richting voortuin en woning gericht. In de ramen zijn tussenstijlen en roedes ondertussen verdwenen. Het raam is kaler
geworden, je kijkt zo naar binnen. Zo blijkt dat de afscherming
van het privédomein uit meer lagen dan alleen de vitrage was
opgebouwd. Vensterbank, raamnegge, raamroedes, muurdikte
al of niet met nog een voortuin en een haag houden afstand en
sluiten het zicht vanuit het overhoeks perspectief.
De auto’s zijn er, en zijn ook niet meer weg te denken. Bij
herinrichting is het een van de onderdelen die meegenomen
moet worden in het ontwerp - met oog voor de groepering ten
opzichte van de andere onderdelen in de straat in plaats van
automatisch zoveel mogelijk parkeerplaatsen op een rij. Zo kan
er, in plaats van om de twee parkeerplaatsen een boom, ook de
keuze gemaakt worden voor twee keer twee bomen bij elkaar,
zonder parkeerplaatsen ertussen. Bijvoorbeeld bij een poort of
achterpad. Dan is ergens in de straat de hele breedte van gevel
tot gevel weer ervaarbaar, en ontstaat er meer ruimte.
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Fokke Noordhoffstraat, Arnhem
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Duivenstraat, Hilversum

plantsoen, plein en groenstrook
Een plantsoen, plein of groenstrook verbijzondert de ruimte. De
omringende woningen kunnen dezelfde zijn als in de omringende straten, maar de straat krijgt door de extra maat een
andere vorm, ander licht en een andere kleur. Het vlak maakt
een voorgrond en zet de bebouwing breed in het beeld. Het
‘kleurt’ de ruimte en richt de blik. De stammen van de bomen
zorgen voor herhaling of bundeling. Zes voorbeelden laten zien
hoe het groeperen, ritmeren en inlijsten werkt.

Monnikendammerweg, Amsterdam

In de Fokke Noordhofstraat in de Geitenkamp is het plantsoen
een lange en brede aanloop naar de monumentale beëindiging
door de school aan het eind van de straat. De rijbaan ligt in het
midden, als een loper voor de trap naar de entree. Een haag
omzoomt de ruimte. De woningen, het voetpad en de voortuinen liggen achter de haag. Er ligt dus maar één deur aan deze
ruimte, en dat is de deur van de school.
In de Duivenstraat in Hilversum zijn straat en stoep met dezelfde klinkers gestraat. Door de eenheid in materiaal en het ‘oog’
van het rozenperk in het midden lijkt de ruimte een kamer. Het
ruimtebeeld is besloten, informeel en springerig door de verschoven kopgevels en de afwisseling in de lange raamstroken
en de meer gesloten geveldelen. De rozenperken hebben geen
stevige omlijsting, maar een ijl ijzeren hekje. Ze lijken daardoor
als een kleed direct op de klinkers te liggen. De enige rand die
echt aanwezig is, is de plint van de bebouwing die de ruimte
omzoomt.
De Monnikerdammerweg in Amsterdam-Oostzaan is weer symmetrisch en monumentaal, maar nu vooral in de hoogte. De
enorme bomenschermen lijken hoger dan de brug aan het eind
van de straat. De volumineuze kronen en hagen versterken de
lengterichting van de straat en maken tegelijkertijd een brede
buffer tussen de weg en de woningen. Het voetpad ligt daardoor beschut tussen de haag en de voortuinen, de woningen
worden beschermd door de bomen. De vensters van de woningen kijken net over de haag heen en onder de bomen door.
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Van het Hoffplein, Hilversum
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Het plantsoen middenin het Van het Hoffplein in Hilversum
ligt als een biljartlaken in de ruimte, niets leidt de blik af van
de sculpturale bebouwing en grillige bomen rond het plein.
Het hekje rondom het gras is minimaal. Het grote goene vlak
wordt ingelijst door de paarse straatklinkers en de geparkeerde
auto’s. De bomen steken ruimschoots boven de bebouwing uit,
ze vertakken pas boven het lichte oker van de ramen en daklijsten, omhoog naar de lucht. Een knetterend, scherp en groots
ruimtebeeld.
Monnikendammerplantsoen, Amsterdam

In het Monnikendammerplantsoen staan de bomen niet óm
maar ín de ruimte, ze vullen de ruimte boven het veld. De
stammen staan in het gras. De lijst om het grasveld is driedubbel dik en bestaat uit de brede haag, de smalle band van de
kozijnen onder de daklijst en het stevig oranje dakvlak.
Tot slot het pleintje aan de Zaslaan.
De ruimte wordt gevuld door de hagen en overkoepeld door
het dak van de bomen. In deze bijna massieve groene ruimte
zijn paden en zitplekken uitgesneden. De ruimte is in zichzelf
gekeerd. De randen spreken niet.

Zaslaan, Arnhem

Duivenstraat, Hilversum, met het rozenperk als vloerkleed.
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bijvoorbeeld
Struvestraat in Liebergen Hilversum
Ruime woonstraat, symmetrisch profiel van ca. 10 meter, voortuinen ca. 4 meter, totaal 18 meter breed en 170 meter lang,
met aan twee zijden langsparkeren.
Basismateriaal
Er liggen paarse klinkers in de straat, nieuwe klinkers in de
rijbaan, gebruikte klinkers voor de molgoten en de buitenste
strook van de stoep. De verschillen in de bestrating worden
vooral gemaakt met textuurverschillen, door de afwisseling
tussen verweerd en glad oppervlak. Het kleurbeeld van de
bestrating is daarentegen gebonden en genuanceerd. Op die
donkere ondergrond, in de lange strook langs de rijbaan staan
de witte stammen van de berken op gelijke afstand en aan
beide zijden van de straat.
Onderdelen
Wat opvalt is dat er geen aparte parkeervakken gemaakt zijn;
de auto’s parkeren deels op de stoep, op het deel dat met de
oude klinkers bestraat is. Overdag, als er minder auto’s in de
straat staan, zie je geen lege vakken, maar een langgerekte
klinkerstrook waar de bomen in staan. De straatlantarens staan
niet in de klinkerstrook en tussen de bomen, maar meer op de
achtergrond, in de rollaag voor het tuinmuurtje en afwisselend
aan de ene of andere kant van de straat.
Details onderdelen
De stoeptegels ingesloten tussen de oude klinkers; de parkeerstrook aan de ene kant en de rollaag voor de gemetselde
tuinmuurtjes aan de andere kant. Straatlantarens en kastjes
staan in de rollaag en niet in de tegels. Daardoor is het vlak van
betontegels ongebroken en ligt het als een uitgerolde loper in
de straat. Het omzomen van nieuw materiaal met de oude klinker maakt het beeld strak, maar niet kaal.
Door de donkere nieuwe klinkers èn het ontbreken van drempels is de rijbaan donker, strak en ongebroken over de totale
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straatlengte. Het midden is daardoor het rustpunt van de
ruimte.
Groepering van de onderdelen
De doorgangen naar de achtertuinen liggen tegenover elkaar.
Er staan paaltjes in de rand van de stoep, dus voor de doorgangen wordt niet geparkeerd en is het zicht vrij. Aan weerszijden van de doorgangen wordt de stoep onderbroken door een
rollaag van gebruikte klinkers, daartussen liggen over de hele
breedte gebruikte betontegels. Doorgang, tuinmuur, klinkerlijst
en paaltjes vormen samen een herhalend motief in de straat.
Compositie
De herhaling van ‘boom-twee parkeerplaatsen-boom’ wordt
alleen onderbroken bij het dwarsmotief van de doorgangen
naar de achtertuinen. De witte stammen van de bomen maken
een staand ritme in de straat, dat boven de auto’s uitsteekt en
samenwerkt met de oplichtende horizontale lijnen van de dakgoten en dakkapellen.
Ruimtebeeld
De straat is symmetrisch, met een lichte knik aan het eind.
Het profiel is continu, de verschillen in het straatbeeld worden
gemaakt door de bebouwing. De donkere bestrating zorgt voor
een rustige ondergrond.
De straat begint met lage bebouwing. Het rode metselwerk van
de koppen en de lage tuinmuurtjes werken als een schilderijlijst
voor de bebouwing die daarachter ligt. Het groen in de tuinen
achter de lage muurtjes versterkt het lijst-effect. De laagliggende gootlijn in de straat wordt breed en spiegelend beëindigd in het dakoverstek op de hoeken.
Aan beide straateinden ontbreken de voortuinen en staat de
bebouwing dichter bij elkaar. Aan de kant van het plantsoen
is de straatruimte smaller dan middenin, maar de bebouwing
laag. De straat opent zich naar het plantsoen. Aan de andere
kant van de straat, naar de Lorentzweg, wordt de bebouwing
juist hoger.
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Bouwplaattekening van de Struvestraat
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de bouwplaat
Er zit enorm veel plezier verborgen in het samenspel van de
paden, muurtjes en boomspiegels. De mogelijkheden ontvouwen zich als gevels en straat in één tekening bij elkaar worden
gezet.
Het geheel wordt afleesbaar als een bouwplaat, met een optelling van alle motieven en patronen in de rand, rondom een
rustig midden. Aan de entrees van de straat ligt de bebouwing
in de lijn van de voortuinen en versmalt het profiel. Zo wordt
het effect van de omlijsting versterkt.
Het spel van groeperen tot motieven, ritmeren, inlijsten en
verweven houdt dus niet op bij de gevel. De opbouw van de
wanden wordt beantwoord in de opbouw van de plattegrond
van de straat.
Wie een bouwplaat-tekening gebruikt bij het plan voor het onderhoud of de herinrichting van de straat heeft alle aanleidingen voor de plaatsing van bomen, parkeerplaatsen en drempels
in beeld.
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Entreemotief van de Struvestraat aan de zijde van het Van het Hoffplein.
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het entreemotief
Een van de meest karakteristieke eigenschappen van de straten
zijn de entreemotieven. Het kan heel eenvoudig, zoals op de
linker foto, met twee symmetische kopgevels met uitstekende
gootlijsten. De gevels staan dicht bij elkaar en vormen een
stevig lijstje om de opeenstapeling van dakvlakken aan het eind
van de straat. Van de ramen in de kopgevel is er één dichtgemetseld; de symmetrie is wel logisch vanuit het straatbeeld,
maar voor de bewoners is het wel erg dicht bij elkaar.
Het kan ook monumentaal, zoals in de Struvestraat, op de
linkerpagina. De ruimte waar de Struvestraat op uit komt is
breed en langgerekt met een plantsoen in het midden. Hier
is de hoekbebouwing laag en ligt terug ten opzichte van de
rooilijn. Daardoor springen de hoge flankerende kopgevels
goed in beeld. De lijn van de tuinmuurtjes loopt door, de extra
ruimte op de hoek is gevuld met een plantstrook. Het ritme van
de bomen loopt gewoon door, zij omzomen het open midden,
de entree naar de Struvestraat is daaraan ondergeschikt. In
de Struvestraat zelf staat de bebouwing op de hoek weer naar
voren in de rooilijn. Plint, tuinmuur en daklijst wijzen de straat
in. Samen met de hoge kopgevels daarachter vormen ze de lijst
om het straatbeeld.

Entreemotief in de St. Josephstraat, Geitenkamp, Arnhem.

Bij herinrichting is het belangrijk om de rol van de bomen in
het entreemotief goed te bekijken. Als het motief vooral met
de bebouwing gemaakt wordt, zijn bomen meestal overbodig
en verhullend. In de Struvestraat staan de bomen dan ook meer
naar achteren, ze horen bij het interieur van de straat, niet bij
de entree. In andere gevallen kunnen de bomen juist bepalend
zijn voor het entreemotief. Ze staan dan bijvoorbeeld alleen bij
de entrees en niet in een rij door de hele straat.
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Zicht richting Poort.
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Zicht richting park.

tekeningen Gratama, bron: NAI

H. van Kolstraat, Geitenkamp, Arnhem.
Kleine woonstraat met een symmetrisch profiel van ca 8 meter. De voortuinen zijn 4-6 meter diep, de totale ruimte is 16-20 meter breed en 60
meter lang. Er wordt aan een zijde op de rijbaan geparkeerd.

de beëindiging van de straat
Het straatbeeld wordt met de herhaling van eenvoudige elementen opgebouwd. Maar bij de beëindiging van de straat kan
er soms stevig uitgepakt worden. Poort, kerk, school of park
liggen niet terzijde, maar worden vol in het beeld gezet. Bebouwing, zoom en straat maken een voorgrond. Hier wordt het
tuindorp monumentaal.
Een mooi voorbeeld is de H. van Kolstraat in de Geitenkamp in
Arnhem. Het is een kleine woonstraat tussen een poort naar de
Markt en het park. Het ruimtebeeld richting poort of richting
park is extreem verschillend. Vanonder de poort valt de bebouwing vrijwel volledig uit beeld en wijzen de hagen en de rijloper
in een rechte lijn naar het park. De hagen lopen nog door, het
park in. In de andere richting ligt de poort hoog aan het eind
van de straat. De poort is zo breed als de weg, de rijbaan ligt
als een donkere loper in het verlengde van de poort. Het poortgebouw is zo breed als de straat en past precies tussen de
hagen. De laatste woningen schuiven naar voren in de rooilijn,
de kopgevels flankeren de poort.
Er staan geen bomen in de straat. Ze zouden het zicht op de
straateindes verstoren.
Het contrast tussen de beëindigingen wordt nog versterkt door
het hoogteverschil, de poort staat hoog aan het einde van de
straat, tussen de klimmende gevels. Van bovenaf kijk je, over
de tuinen, recht de boomkruinen in.
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overgang openbaar-privé

In een tuindorp staat een huis nooit direct op de stoep. Er
is altijd sprake van een overgang, al is die nog zo klein. De
overgang heeft altijd een maat. Hij verbijzondert de entreegebieden naar de woningen en, andersom, het uitzicht vanuit de
woningen op de straat. Hij is ook de rand die de straat kleurrijk
maakt en schilderachtig.
breed repertoire: groen en stenig
Wat voor de voorkanten geldt geldt ook voor de zij- en achterkanten. Hoe de bebouwing zich toont heeft veel te maken met
het type overgang tussen openbaar en privé. Het repertoire
hiervoor is enorm. In een tuindorp denk je vooral aan groene
overgangen, aan voortuinen met hagen en veel bloemen. Maar
er zijn even schilderachtige overgangen die stenig zijn: een nis
bijvoorbeeld, gevormd door een overstek en twee lage muurtjes, waar een bankje kan staan.
De mooiste overgangen zijn die waar architectuur en buitenruimte op elkaar inhaken en samen een ruimtelijk geheel vormen. Het is dan nooit alleen een detail in de bebouwing - een
luifel, een dakoverstek, een nis, een muurtje - het is altijd ook
een antwoord op de detaillering van het maaiveld: een andere
kleur tegel, een bijzonder legpatroon, een rollaag.
Dat levert niet alleen van dichtbij gezien een prettige overgang
op naar de woningen zelf, het is tegelijk een manier om bebouwing en maaiveld in het straatprofiel met elkaar te verbinden.
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Hoe de voortuin oprolt in de
bebouwing en het dak als
kroon heeft.
Alle tekeningen Gratama,
bron: NAI.
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voortuin als ontwerpopgave
De groene inlijsting en inbedding van de huisjes is een vooraanstaand thema geweest bij veel architecten en tuinarchitecten uit de ontwerpfase van tuindorpen. Er was veel kritiek op
de donkere straten die in de dichtbevolkte steden waren ontstaan, de lange aaneengesloten wanden, de stijve bomenrijen.
Ontwerpers droomden van wijken als kleurrijke, lommerrijke
dorpen, maar ze wisten nog niet hoe ze die moesten maken.
Want, hoe maak je van een nieuwbouwwijk met grote aantallen
van woningen in behoorlijke dichtheid een tuindorp, een wijk
waarin de straten herinneren aan dorpen en waarin de tuinen
de overhand hebben?
Hoe maak je er een groene wijk van als er amper ruimte is voor
de aanleg van parken/openbaar groen, de straten smal zijn en
de kavels waarop de huizen staan veel regelmatiger en veel
kleiner dan in een dorp?
ieder voortuin anders
Voor tuinarchitect Calcar waren het de voortuinen die het
straatbeeld schilderachtig moesten maken, net als in dorpen:
“Het schilderachtige van een dorpsbeplanting (…) komt niet
voort uit boomen, die op den publieken weg staan, maar daarbuiten, op de grens van gemeente- en particulier eigendom.
Iedere inwoner heeft naar eigen keuze boomen geplant, zooals
hem het best paste (...) Hier heeft iemand een peereboom in
zijn voortuintje geplant, bij zijn buurman is misschien een priëeltje van vlierstruiken, die met hun bloemen over het voetpad
hangen, daarnaast eenige platgeleide linden, beuk, kastanjer
enz; soms is er geen ruimte voor het huis en staan de bomen er
naast, slechts voor een deel over den weg hangend (...) Ook de
haagjes zijn van geheel verschillend type en materiaal, groene
beuk, haagdoorn, haagbeuk, vlier, sleedoorn, hondsroos, liguster en dergelijke vindt men er (...) overal herkent men een
andere eigenaar met anderen smaak.” (8)
Er waren ook (tuin-) architecten die vonden dat de voortuin
vooral praktisch en doelmatig moest zijn ingericht,”waar het
gezin koffie kan drinken, een buurtpraatje houden, voorbij65

Alle tekeningen Gratama, bron: NAI.
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gangers zien en genieten van de bloemen, die den bodem en
gevels tooien”. De voortuinen moesten bescheiden zijn van
formaat zodat onderhoud makkelijk in de vrije tijd kon geschieden. Men “houde het tuintje vlak en open” met een gazon
“zoodat het huis als het ware oprijst uit het grasveldje”. Tegen
de gevel een klimplant, een roos of wingerd en voor de kleur
Oost-Indische kers tegen het hek naar de straat.
stevig kader als omlijsting van verschillende invullingen
In de schetsen van Jan Gratama herken je de ontwerper die
probeert de voortuin als ruimtelijke en technische opgave te
vatten. Alsof hij eerst een raamwerk zoekt, dat de straat bijeen
houdt en tegelijkertijd plaats biedt voor bonte verschillen. Één
voor één ontwerpt hij het nieuwe tuinrepertoire, als een voorbeeldcatalogus, waaruit mensen desgewenst kunnen putten. Er
zijn uitvoeringstekeningen van houten tuinhekken, van pergola’s, tuinbanken, van tuinmuren en houten schuurtjes.
Hij tekent de tuinen als geheel uit, de ene tuin naast de andere,
de aansluiting aan het huis, het toegangspad, de erfafscheiding met de openbare ruimte en die met de buren. Hij tekent
de grondkeringen van tuinhekjes, de ophanging van poortjes,
de plantvakken, de hoogteverschillen. En wat zo opvallend is:
hij tekent de voortuin samen met het huis, in plattegrond en in
aanzicht, de indeling én het kleurbeeld.
De groenen uit de voortuin vinden hun geschilderd pendant in
de twee groenen van de voordeur. De tuin loopt als het ware
even door in de voorgevel. Het rood van het dakvlak maakt
zich los uit de tuin, het contrasteert daarmee. Maar als complementaire kleur van het groen is het tegelijkertijd de kleur die
bebouwing en tuin tot een hecht geheel verbindt.
de rol van de overgangen in de enscenering van de straat
De H. van Kolstraat is eerder als voorbeeld aangehaald om te
laten zie hoe de straat gecomponeerd is tussen poort en park.
De volgende bladzijdes belichten de rol van de overgangen en
het spel dat Gratama heeft bedacht tussen lengtewerking enerzijds en gelaagdheid anderzijds.
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De situatie net na de bouw, nog zonder hagen. Er staan al paaltjes met gaashekken,
waar later de hagen doorheen zijn gaan groeien.
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Afzomen van de straat met een continue lijn van hagen. UItgangspunt: zoveel mogelijk lengte maken met groene hagen, zo min mogelijk onderbrekingen, bundeling van
toegangen naar de woningen. Ook hier zoekt Gratama weer naar zo veel mogelijk
herhaling van gelijke lengtes en een gelijkmatig ritme van onderbrekingen/toegangen naar de huizen.

de overgang en de lengtewerking van de straat
De voortuinen dragen ook in het lengteperspectief van de
straat bij aan een sterkere belijning en ruimtelijke continuïteit.
Er zijn talloze composities van straatbeelden waar de strakke
belijning van aaneengeregen overgangselementen in mooi contrast staat tot een voorgevelrooilijn die veelvuldig heen en weer
springt tussen voor en achter, hoog en laag.
Hier laten we zien hoe Gratama met een vergelijkbare precisie
en aandacht voor compositie en ritme aan de randen van de
straat heeft gewerkt. Hoe hij de muur van de poort als aanhef gebruikt voor de overgang naar de groene hagen langs de
voortuinen en doorzet in het park. Maar ook hoe hij - dwars op
de hagen - een afwisseling aanbrengt tussen voor- en achtergrond, tussen bebouwing en beplanting.

Stapsgewijze enscenering van steen naar groen: in de poort grenzen de muren direct
aan de straat, na een onderbreking begint de continue lijn van de haag, doorgezet
tot in het park. Door de gestaffelde plaatsing van de huisjes ontstaat een verschil in
voortuindiepte. In de ondiepe voortuin bovenaan is de bebouwing volop in beeld,
in de diepe voortuinen verbergt hogere beplanting het gevelbeeld en zijn vooral de
daken in het zicht.
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aanleg en onderhoud van de voortuin
De aanleg en het onderhoud van de voortuin zijn kwesties die
al sinds het begin van de tuindorpen spelen. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de voortuin? De corporatie,
meestal de eigenaar, of de bewoner die de tuin gebruikt?
Voortuinen en stoepen werden in de beginjaren van de tuindorpen beschouwd als zaak van de architecten en hadden
alleen kans van slagen als de aanleg financieel door de woningbouwvereniging was geregeld. In tuindorp Het Lansink
in Hengelo nam de woningbouwvereniging de aanleg van de
voortuinen voor haar rekening zodat meteen een tuindorpachtig straatbeeld zou ontstaan, “omdat anders van een behoorlijken tuinaanleg in de meeste gevallen niets terecht komt. De
eene bewoner gevoelt er veel voor en zal er gaarne kosten aan
besteden, een ander is ‘gematigd onverschillig’ en maakt er
maar wat van, en de derde kan het geen sikkepit schelen en
doet er niets aan. Gevolg, dat het voor een groot gedeelte een
woestenij wordt en het aanzien der buurt er ernstig door wordt
geschaad.” (9)
De aanleg werd dus betaald en collectief geregeld, maar nu nog
het onderhoud. Jaarlijkse tuinwedstrijden waren ook toen al enthousiasmerende evenementen waarmee corporaties bewoners
probeerden aan te sporen tot onderhoud en verfraaiing. Wie
het mooiste tuintje had werd bekroond met een tuinmeubel!
Het doel van de tuinwedstrijden was tweeledig, zoals in het
hiernaast geformuleerde verzoek van de corporatie Patrimonium aan de gemeente Arnhem valt te lezen:
“in de eerste plaats om het gevoel voor natuurschoon en
veraangenaming bij bewoners te bevorderen, en in de tweede
plaats wegens verfraaiing van de omgeving, het bezoek aan,
en het bewonen van dit stadsgedeelte te bevorderen.”

Links: aanvraag subsidie van de Corporatie Patrimonium aan B&W van
gemeente Arnhem, april 1924. Bron: Gemeentearchief Arnhem.
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Een voortuin met alleen een grasveld oogt snel verwaarloosd als er geen haag meer staat.
Manmoedige poging om het oplopend hoogteverschil tot meer dan 30 cm op te lossen
met houten planken en stalen hekje.

beheer en onderhoud tussen wal en schip
Terwijl de bebouwing door de corporatie en de stoepen door de
gemeente op peil worden gehouden worden de voortuinen in
de meeste gevallen overgeslagen. Dat heeft veel te maken met
de eigendomsverhoudingen en de afspraken over beheer en
onderhoud.
De overgangsgebieden behoren tot het eigendom van de woningen. Corporaties onderhouden echter doorgaans alleen de
woningen, voor de overgangsgebieden zorgen de huurders,
althans dat wordt doorgaans door de corporatie verondersteld.
Uitzonderingen daarop zijn corporaties die het onderhoud voor
collectieve overgangselementen als hagen voor hun rekening
nemen en dat in het huurcontract regelen. Maar meestal hangt
het dus van de huurders af hoe en op welke manier het onderhoud gebeurt.
Particuliere eigenaren richten zich vooral op het onderhoud van
hun eigen kavel en zijn zich vaak niet bewust van de effecten
voor het straatbeeld.
De gemeente tenslotte is eigenaar van de openbare ruimte en
doet het onderhoud en beheer alleen tot aan deze grens. Het
onderhoud en beheer van de overgangen valt dus letterlijk en
figuurlijk tussen wal en schip.
Erfafscheidingen en aansluitingen op de stoep zijn vaak bouwkundiger dan men denkt. Het vraagt om maatwerk omdat
maat- en hoogteverschillen opgevangen moeten worden met
grondkeringen, muurtjes en tredes. Een tuinhekje moet goed
opgehangen worden en vraagt om een stevige bevestiging.
Herstel en reparatie hiervan vragen om vakmanschap en maatwerk. Dat kun je van huurders niet verwachten. Dit is een taak
van de corporatie bij het beheer van hun eigen woningen maar
zeker voorafgaand aan verkoop van woningen. Zo niet, dan zijn
oplossingen zoals hier links afgebeeld begrijpelijk.
Langzamerhand verdwijnt dan het collectieve en bindende kader van de hagen en wordt de zoom van de straat bepaald door
een optelling van constructieve experimenten. In de pilots zijn
hiervoor een aantal oplossingen uitgewerkt.
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Beide vensters zijn even groot. De raamindeling en roedes hieronder maken de kleine kamer groot en het raam monumentaal.
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het wegvallen van de buffer en de vitrage
De voortuin heeft een belangrijke bufferfunctie in de relatie
tussen binnen en buiten. Hij houdt voorbijgangers op afstand,
hij filtert het zicht op auto’s.
Op de foto hiernaast zijn de bouwkundige onderdelen van de
voortuin nog overeind: het bordes langs de gevel en de keermuren naar de buren. Wat verdwenen is, is de laag van de
langshagen met het tuinhekje, die de tuin afscheidde van de
straat. Het is alsof de gevel van z’n ‘groene sokkel’ is gerukt en
zich nu naar de voorgrond opdringt.
De overgang wordt wel een erg dunne grens wanneer niet alleen de voortuin er als een kaal oppervlak bij ligt maar ook de
bebouwing van alle details is beroofd, zoals hier is gebeurt bij
het woonkamerraam.
Van origine was het kozijn symmetrisch onderverdeeld en hadden de ramen roedes. De roedes hebben een vitrage-effect, ze
filteren uitzicht én inkijk. Hierdoor blijft er alleen een gat over
en raakt niet alleen de kamer binnen uit z’n verband, maar verliest ook de voortuin zijn ruimtelijke begrenzing.
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stevig kader
Een hekje dat bewoners kunnen laten begroeien, een laag
tuinmuurtje, een rij hagen of, zoals in de getekende strip onder
en boven, op de erfgrens geplaatste dwarshagen - het zijn
allemaal erfafscheidingen die een stevig kader bieden voor
verschillende soorten van voortuinen, beplant of onbeplant.
Ze maken het mogelijk dat de bonte invullingen bijeen worden
gehouden in het straatbeeld.
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stenige zoom
De ligging van de erfgrens in de stoep is een mooie aanleiding
om een subtiel onderscheid aan te brengen in de zonering van
de stoep. De strook langs de gevel is hierbij verbijzonderd in
materiaal, kleur en/of legpatroon. Daardoor ontstaat er een
zoom die tegelijk de fraaie rand is van de openbare stoep, maar
ook een soort loper die het begin markeert van het entreegebied van de woningen.
In de Geitenkamp zijn er veel mooie voorbeelden te vinden
waarbij dit stoepje betegeld is met rode klinkers of plavuizen
en zodoende aansluit bij het kleurbeeld van het metselwerk.
Deze stoepjes horen duidelijk bij de bebouwing.
Wanneer de stoep vernieuwd wordt met nieuwe stoeptegels is
het wel van belang om bij de kleurkeuze, het formaat en het
legpatroon rekening te houden met aansluiting aan het stoepje
daarnaast. Het moet een sprekend contrast worden, en niet,
zoals op de linker bladzijde links onder, een toevallig naast
elkaar van fris en smoezelig.
Hiernaast een voorbeeld van een nis, vormgegeven door het
uitgetimmerde dakoverstek, dat steunt op dwarsmuurtjes met
bijzondere metselwerkdetails, terugliggende gevel met hoge
raamstrook - een perfect plekje voor een bankje aan de straat.
De dwarsmuurtjes zijn gegroepeerd rondom de entreegebieden
en ritmeren de gevel in het overhoekse perspectief tussen kort
en lang.
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Wasdag in Philipsdorp in
Eindhoven. (Bron: Beeldbank Eindhoven)
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aanleg en gebruik van de achtertuinen
Volgens de oorspronkelijke opvatting van het tuindorp, zoals
te zien in Engeland en Duitsland, dienden de achtertuinen ruim
te zijn zodat groente en fruit kon worden geteeld. Voor grote
gezinnen (die meer groenten nodig hadden) en liefhebbers van
tuinieren werden nog wel eens afzonderlijke tuinen tussen de
woningen goedkoop beschikbaar gesteld.
In de gemiddelde uitbreidingswijk in Nederland was daar echter niet altijd genoeg ruimte voor. Wanneer er sprake was van
gestapelde woningen was het uitzicht op het tuinenlandschap
bovendien een belangrijk aandachtspunt. Hier werd dan ook
gepleit voor de aanleg van ondiepe tuinen en het vrijhouden
van het midden voor collectief gebruik.
plantentuin
Op de getekende plattegrond lijken de huizen te liggen in een
zee van groen. De achtertuinen zijn zeker met de ogen van nu
lange diepe kavels.
Plattegrond rond de H. van Kolstraat, Geitenkamp, Arnhem (tekening Gratama, bron:NAI).
Foto uit een binnenterrein van de Vogelbuurt, Amsterdam (bron:NAI).

“In de tuindorpstuinen met hun open, zonnige ligging moet
het plantenmateriaal hoogtij vieren. ....Onze tuin moet van uit
het huis, zoowel ‘s zomers als ‘s winters, een prettigen indruk
maken. Hij moet goed te onderhouden en te allen tijde toegankelijk zijn.” (10)
Veel foto’s uit de beginjaren van de tuindorpen laten echter niet
zozeer plantentuinen zien maar tuinen die gebruikt werden om
de was op te hangen, duiventillen neer te zetten of schuurtjes
voor fietsen en gereedschap. Het leken eerder erven dan tuinen.
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de overgang met schuurtjes
Er is meer behoefte aan privacy en de erfafscheidingen zijn
hoger en dichter geworden.
Vaak werd de rand naar een pad door een binnenterrein met
reeksen van schuurtjes gemaakt waartussen hagen en tuinhekjes zaten. Deze schuurtjes of bijgebouwen zijn afgestemd
op de architectuur van de omringende bebouwing en zijn per
binnengebied uniform. Het schuine oranje pannendak maakt
de bijgebouwen tot autonome bouwsels en ritmeert de rij in
de lengte. Materiaal en kleur harmoniëren met de sfeer van de
omringende tuinen. De afwisseling tussen stenige bouwsels en
groene hagen maakt deze rand vriendelijk.

Afwisseling schuurtjes en hagen.

Regelmatig ritme schuurtjes, volwaardige daken achter tuinbeplanting,
pannendaken zoals hoofdbebouwing.
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Binnenterrein achter de Fokke Noordhoffstraat in de Geitenkamp, voor de renovatie.

Binnenterrein achter de Fokke Noordhoffstraat in de Geitenkamp, na de renovatie.

Openbare wandelroute door een binnenterrein in de Geitenkamp.

Schema dragers van het ruimtebeeld van het binnenterrein.
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overgang met schuttingen, hagen en pergola’s
Binnenterrein achter de Fokke Noordhoffstraat, voor de renovatie: hoogopgegroeide, verwaarloosde beplanting als rand van
het binnenterrrein, van de bebouwing is nog maar een glimp te
zien.
Binnenterrein achter de Fokke Noordhoffstraat, na de renovatie:
het binnenterrein is opgeschoond, schuttingen en schuurtjes
zijn nu de zichtbare rand vanuit het binnenterrein. De rand
oogt defensief. Het landschappelijk ingerichte binnenterrein
mist een groene zoom. Met een plantvak voor klimplanten kan
er weer een groene zoom ontstaan.

Achterpaden tussen schuttingen na renovatie van de Fokke Noordhoffstraat.

Openbare wandelroute door een binnenterrein in de Geitenkamp: Een hoge boom als blikvanger langs een slingerend pad
door een openbaar binnenterrein langs achtertuinen. De hagen
vormen een stevige buffer voor de diverse tuinen daarachter.
Schema dragers van het ruimtebeeld van het binnenterrein:
De daken met de rode pannen en dakpannen en dakkapellen
zijn de schilderachtige bovenrand van het binnenterrein, daarvoor de tuinen, bijeengehouden door de stevige aaneengesloten haag.
Achterpaden na renovatie van de Fokke Noordhoffstraat:
De tuin zo groot mogelijk, het pad zo smal mogelijk, de erfafscheiding zo dun mogelijk en zo hoog mogelijk. De tuinen zijn
hokjes geworden, de gangen anonieme gebieden waar je liever
niet wilt komen.

Tuinen langs groene hoven in Nieuwendam, Amsterdam.

Tuinen langs groene hoven in Nieuwendam, Amsterdam:
Hoge, maar transparante erfafscheidingen langs groene hoven. Afwisselend hagen, pergola’s, af en toe een schutting,
daarachter de continue raamstrook en het rode pannendak. De
overgang is geleidelijk. Het groene en transparante karakter
overheersen. Deze rand oogt niet defensief. De tuinen daarachter zijn geen hokjes. Er is zicht op het binnenterrein, kinderen
kunnen spelen op het grasveld.
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Matrix bouwstenen
De matrix is een checklist voor onderhoud en toont de bouwstenen waarmee een groot aantal Nederlandse
tuindorpen uit de periode tussen 1915 en 1930 zijn gebouwd*.
Onderhoud speelt zich af op de schaal van het detail, het onderdeel. Vandaar dat deze matrix begint bij het
onderdeel en uitwaaiert naar de grote schaal van het ruimtebeeld.
In het ruimtebeeld zijn de bebouwing, de overgang tussen privé en openbaar en de openbare ruimte onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het onderhoud is dat niet zo. De openbare ruimte wordt door de gemeente
onderhouden, de bebouwing door de corporaties en individuele eigenaren, de overgang openbaar privé deels
door de huiseigenaren/corporaties en deels door de huurders. Bij het ordenen van de bouwstenen hebben we
dan ook rekening gehouden met deze verschillen in betrokkenheid en de bouwstenen onderverdeeld in de
categoriën bebouwing, overgang openbaar-privé en straat.

* De afgebeeldingen komen uit verschillende tuindorpen: de Geitenkamp in Arnhem, Liebergen, Anemonebuurt
en Ericastraat in Hilversum, Transvaalbuurt, Betondorp, Vogelbuurt, Disteldorp, Latherusbuurt en Nieuwendam
in Amsterdam en het Agnetapark in Delft.
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bebouwing
Bij de bebouwing onderscheiden
we als hoofdgroepen het dak,
de éénlaagse gevel en de tweelaagse gevel, omdat de betekenis voor
het ruimtebeeld verschillend is.
Bij de eenlaagse bebouwing is het
dak dominanter, bij de tweelaagse
bebouwing de opgaande gevel met
erkers en balkons.

hoofdgroepen

basismateriaal

onderdeel

Dak

De dakpannen zijn keramisch en overwegend oranjerood.

De dakkapel is uitgewerkt als een ornament in het dakvlak.

In elke hoofdgroep worden onderdelen gegroepeerd tot een motief, de compositie van het geheel
bestaat uit het herhalen en rangschikken van de motieven.
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Eenlaagse gevel

Metselwerk, vaak met plint van trasraamklinker, bescheiden decoraties en variaties
in het verband.

Voordeur en ramen, verfijnde detaillering
en roedeverdeling van ramen en deuren.

Tweelaagse gevel: toegevoegde elementen

Gelakt hout van balkons en erkers.

Hekwerken van balkons zijn van hout.

detail van onderdeel

groepering van onderdelen

compositie door herhaling

straatbeeld/ruimtebeeld

Rijk gedetailleerde gootklosjes sieren de
dakoverstek. Dit zorgt voor een combinatie van een stevige lijn met daaronder een
fijne en kleinschalige ritmering over de
gehele lengte van de straat.

Dakmotief: de plek van de schoorsteen is
gerelateerd aan de plek en indeling van
de dakkapel (ornament). Het kleurbeeld
versterkt de onderlinge samenhang.

Als in een notenbalk liggen de ritmes van
schoorstenen, dakkapellen, ramen en
voordeuren boven elkaar tegen een rustige
achtergrond van pannendak en metselwerk.

Oranje pannendaken zijn de blikvangers
tussen het groen.

Twee wc-raampjes zijn in een kozijn geplaatst, de tussenruimte is gevuld met een
ornament: 1+1 wordt 3.

Groepering van voordeuren, wc-raampjes,
luifel en trede tot een entreemotief. Ook
nummerbord, lamp, brievenbus, deurknop
en bel werken hieraan mee.

Metselwerk komt los te staan door de verbinding van deuren en dak. Het vlak blijft
heel door de bundeling van de ramen:
twee hoge ramen beneden, een raamband
op de verdieping.

Juist in straten zonder voortuin komt de
gevel volop in beeld.

De functionele hoeklatten zijn tegelijk
decoratieve blikvangers van de houten
beplanking.

Door stapeling en spiegeling van erkerramen en dakvensters én overeenkomstig
kleurgebruik ontstaat er een groot verticaal geel/motief.

Afwisseling van erker- en entreemotieven
ritmeren de lengtewerking van het bouwblok. Er ontstaat een mooie vervlechting
tussen verticale en horizontale belijningen.

Houten balkons boven de tuinen vormen
een tactiel geheel met de houten puien
in de gevel en benadrukken de meer
informele sfeer aan de achterkant van de
bebouwing.
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hoofdgroepen

basismateriaal

onderdeel

Kopgevel

Kleur en materiaal accenten zoals gelakt
hout, kleurcontrast in metselwerk, bijzondere details.

Schoorsteen als markant ornament en
beëindiging van het dakvlak.

Poort

Siermetselwerk of gelakt hout.

Poort verbijzondert de entree en lijst het
zicht op de straat in.

Samengestelde hoek

Metselwerk, hout, pannen.

Gemetseld tuinhuisje, aanbouwtjes.

Kopgevels, poorten en samengestelde hoeken zijn verbijzonderingen in de bebouwing om daarmee
een hoek van de straat, een sprong
in de bebouwing, de entree van een
plein of een reeks doorgangen naar
een binnenterrein te accentueren.
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detail van onderdeel

groepering van onderdelen

compositie door herhaling

straatbeeld/ruimtebeeld

Kleuraccenten in siermetselwerk verbinden
de twee raampjes tot een motief.

Mooie vervlechting tussen voor en achter,
onder en boven door groepering van
afwijkende ramen, extra reliëf in siermetselwerk en kleuraccenten.

De herhaling van de groene kopgevelsmarkeert de verspringingen in de bebouwing. De aaneengeschakelde kozijnen
onder de kap versterken de lengtewerking
van de lage bebouwing.

Poortwerking door gespiegelde positionering en uitwerking kopgevels.

Hagen begeleiden de doorgang aan
weerskanten an de poort. Tuinsfeer loopt
door naar achteren.

De poort als gelaagde omlijsting van
een doorzicht. Er is een antwoord in de
verbijzondering van de gevel, het dak, de
begeleiding door hagen, de plaatsing van
bomen in de straat en het pad er naartoe.

Elke poort wordt gemarkeerd door twee
dwarskappen. Samen ritmeren zij het
lengteperspectief van de straatwand
en maken zoals hier het hoogteverschil
afleesbaar.

Monumentale beëinding straatruimte.
De poort is een hoog gebouw dat zowel
de straat afsluit als een achterliggende
bijzondere ruimte aankondigt.

Beëindiging van de rij: de luifel accentueert het naar voren geschoven entreeblok.

Een piepklein raampje, een heel hoge
boom: bebouwing en beplanting in alle
schalen door elkaar.

Hoogteaccenten ter plaatse van de hoeken
vergroten schaalcontrasten en verlevendigen de ruimtecontour.

Compositie van volumes als afsluiting van
de rij (accent), verbijzondering in materiaalgebruik (hout), verlaagde gootlijn en
dwarskap.
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overgang
openbaar-privé
Hoe de bebouwing zich in een
straat toont heeft veel te maken
met het type overgang tussen
openbaar en privé.
De voorbeelden van voortuinen met
een muurtje, een haag, een gaashek
en het stenen stoepje komen
meestal aan de voorkant voor.
De overgangen met een pergola
en een rand met schuurtjes komen
doorgaans voor aan de zij - en
achterkant.

type overgang

basismateriaal

onderdeel

Voortuin met muurtje

Gemetseld muurtje

Tuinpad

Voortuin met haag

Haag

Hek

Stenen stoepje

Bestrating stoepje, afwijkend van de stoep.

Trapbordes

Door het toegenomen gebruik
van de voortuin als zitplek is de
behoefte naar privacy toegenomen
en daarmee ook de vraag naar
hogere erfafscheidingen aan de
voorkant van de bebouwing.
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detail

groepering van onderdelen

compositie door herhaling

ruimtebeeld compositie

Expressieve materiaaldetails ter plaatse
van boven- en zijafsluitingen.

Trottoir, muurtje, formele haag, voortuin
met individuele beplanting, voorgevel,
daartussen trap, leuning en tuinpad naar
entree.

Muurtje als scherpe zoom van het maaiveld, versterkt contrast tussen voor en
achter, tussen hard/stenig en zacht/groen.

Formeel straatbeeld: muur als ‘opstaand
randje van vloer’ordent straatbeeld, versterkt kromming.

Aansluiting van de haag op het hekje,
bevestiging van het hekje.

Trottoir, formele haag, tuinbeplanting, half
daarachter de ramen. De dwarshagen liggen op gelijke afstand, door gespiegelde
entrees ontstaat afwisseling tussen lange
en korte hagen aan de straat.

Stevige haag omzoomt de diverse voortuinen, het groen van de tuinen ontrekt het
metselwerk van de gevel grotendeels aan
het zicht. De straatwand wordt bepaald
door de tuinen en de kappen.

Formele straatwand: continue strook van
hagen en rode daken omlijsten straatgevel.
De hagen scheiden het steen van de straat
van de steen van het metselwerk.

De zoom: een verbijzonderde strook langs
gevel, in materiaal, kleur en detail intermediair tussen gevel en stoep.

Wegdek, stoep, rollaag, stoepje. Het
stoepje vormt de zoom van de woningen.
De entreetrede ligt in de zoom, en niet op
de stoep. De zones onderscheiden zich in
materiaal, kleur, formaat en legpatroon.

Ritmische afwisseling van dakoversteken,
nissen, kozijnstijlen vormt, samen met
haag en bomenrij, een gelaagde overgang
naar de straat. De stoep hoort daardoor bij
het domein van de woning.

Formele straatwand: continue lijn van
bordessen en dakoversteken met dakkapellen omlijsten de straatgevel, bundelen
de kozijnen en geven de lengte van het
woonblokje aan.
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hoofdgroepen

basismateriaal

onderdeel

Tuin met hekwerk

Transparant hek

Bevestigingspaal

Tuin met pergola of schutting

Begroeiing tegen houten constructie,
onder dicht, boven transparant.

Pergola/houten scherm

Tuin met schuurtje

Gelakt hout of metselwerk.

Schuurtje

detail van onderdeel

groepering van onderdelen

compositie door herhaling

straatbeeld/ruimtebeeld

De rollaag tussen de twee bevestigingspalen van het houten tuinhekje zorgt voor
een heldere scheiding tussen stoep en
tuinpad. Ze hoort bij het ontwerp en de
uitvoering van het tuinhekje.

Stoep, transparant gaashek en poortje,
tuin en straatgevel zijn, afhankelijk van de
maaswijdte, volop in ‘t zicht.

Aaneenrijging van individuele voortuinen
bepaalt het beeld.

Informeler straatbeeld: (houten) hek werkt
overhoeks als bindend scherm, maar
tuinachtige sfeer overheerst.

Transparante, sprekend gedetailleerde
bovenkant van houten scherm/pergola.

Gelaagde overgang, van laag naar hoog,
als een tribune: pergola’s met poortjes,
daarvoor bomen in het plantsoen, daarachter de bovenkant van de bebouwing,
van de onderkant is nog een glimp te zien.

Informele groene efafscheiding: herhaling
van poortjes met daartussen wisselende
beplanting.

De erfafscheidingen vormen samen een
groene zoom van de openbare ruimte, de
daken vormen de achtergrond, de gevel is
maar deels zichtbaar door de beplanting in
de tuinen en de schuurtjes.

De schuurtjes zijn zelfstandige bouwsels
en hebben een volwaardig dak.

Regelmatige afwisseling van gebouwde
en groene elementen, van schuurtjes met
hagen en poorten ertussen met daarachter
de daken van de bebouwing.

Schuurtjes als overgang van tuin naar achterpad. Vormgeving en materialisering zijn
afgestemd op hoofdbebouwing. Ze blijven
los van de gevels door de groene hagen en
het oranje dakvlak.

De schuurtjes zijn ondergeschikt aan de
sfeer van de tuinen.

93

straat

hoofdgroepen

basismateriaal

onderdelen in de straat

Rijbaan en trottoir

Bestrating van klinkers en stoeptegels in
verschillende legpatronen van kleine elementen. De gebakken klinkers versterken
de ruimtelijke samenhang met de bebouwing, vooral in smalle straten.

Rijbaan, parkeervakken en auto’s, stoep,
en straatlantarens. De bestrating is niet
alleen de ondergrond van de ruimte, maar
het bepaalt ook hoe de auto’s in de ruimte
en t.o.v. de bebouwing staan.

Bomen

Textuur, vorm en ritmering van de bomen
in de straat. Afhankelijk van maat, vorm,
en openheid van de kroon wordt de straatruimte gevuld, gefilterd, gezoneerd.

De verticale stammen vormen een eigen
ritme voor de bebouwing. De bomen zijn
veel hoger dan de bebouwing en maken
van de straat een groene kathedraal.

Plantsoen/groenstrook

Gazon, haag, struiken, licht en schaduw.
Het vlak maakt een voorgrond en zet
bebouwing breed in het beeld. Het vlak
‘kleurt’ de ruimte.

Terugliggende bebouwing achter brede
geschoren haag, ritme van stammen,
brede stoep. De bomen lopen door, de
bebouwing verspringt, beëindigt de haag.

De straat wordt gemaakt door de
bebouwing, voortuinen, de bestrating, bomen en auto’s.
In deze matrix beschrijven we hoe
de verschilldende onderdelen met
elkaar samen werken, maar de indeling is gemaakt naar de onderdelen van de straat die openbaar
zijn en eigendom van de gemeente.
Ze vallen onder één beheerder en
worden bij onderhoudsbeurten als
geheel aangepakt.
De onderdelen worden beschreven
vanuit hun ruimtelijke betekenis.
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detail onderdeel

groepering van de onderdelen

compositie door herhaling

ruimtebeeld/straatbeeld

De afgeschuinde betonband is een strakke
rand van de tuin, overbrugt het hoogteverschil tussen weg en tuin en versterkt
lengteperspektief.

A-symmetrisch smal straatprofiel met de
parkeervakken aan de kant van de bebouwingskoppen. Aan de ‘vrije’ kant versterken de lijnen van stoeprand, haag, gootlijn
de lengte van de straat.

De straat knikt bij een kopgevel, verbreedt
daarna en wordt gesloten bij een kopgevel.
De kleur van de klinker contrasteert met
de metselsteen, maar ondersteunt het oker
van de kozijnen.

Asymmetrisch profiel: contrast tussen stenige rand en groene rand met verhoogde
voortuinen en grote bomen.

Boomkrans in het vlak van de stoep: de
voet van boom is geheel in beeld, mooi
contrast tussen strak kader en grillige
vorm, glad en ruw materiaal.

De voet van de bomen is zichtbaar en de
bomen zijn hoger dan de huizen. Groenstrook en stammen scheiden de weg van
trottoir en tuinen. Zo ontstaat in een breed
profiel toch een beschutte ruimte.

De bomen staan achter de kopgevels. De
straathoek is vrij in zicht en wordt benadrukt door het tuinmuurtje, de dwarskap
en de verlaagde gootlijn. Horizontale
lijnen op de hoek, verticale in de straat.

Straatbeeld wordt gedragen door monumentale bomenrijen en laag geschoren
brede hagen. Dakvlak en metselwerk
vormen een achtergrond, de ramen lichten
op, de herhaling maakt de reeks telbaar.

De zoom van het plantsoen kan een
minimaal hekje zijn waarachter alles nog
zichtbaar is, of een dichte rand die massa
heeft en voor- en achtergrond scheidt.

Brede hagen met lage, brede boomkronen
maken een kijkspleet, waardoor het achterliggend gevelvlak zichtbaar wordt.

Compositie van 2 identieke kopgevels,
monumentale bomen en, vlakvullend, laag
geschoren haag.

Het brede groene vlak wordt afgezoomd
door het rood van de straat en gevelklinkers. De bomen en verticale bebouwingsaccenten geven de grote ruimte hoogte.
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Pilots
De uitvoeringspraktijk is steeds onder handbereik geweest tijdens het onderzoek. Aan de hand van vier straten
waar verschillende onderhoudsprojecten liepen was het mogelijk om steeds heen en weer te zoeken en tekenen tussen het onderdeel dat vervangen werd en het geheel van het ruimtebeeld. Om dat vervolgens weer te
bespreken met de gemeente, corporatie, toetsers, uitvoerders, leveranciers en bewoners.
Veldwerk, reflectie en het resultaat weer terugbrengen naar de werkvloer... brononderzoek in het archief,
gesprekken met bewoners over tuinen en vroeger, ontwerpbesprekingen met het ingenieursbureau over de
herinrichting van straten, historisch kleuronderzoek in de vrieskou, het in beeld brengen van de onderhoudsgeschiedenis van de bebouwing, het ontwerp van het nieuwe kleur- en materiaalbeeld voor een straat, het
uitzoeken van het assortiment straatklinkers, het kiezen van de kleuren voor het schilderwerk, het overleg met
uitvoerders en schilders, het uitvogelen van een eenvoudig randdetail voor de voortuin, het vallen, opstaan en
bijstellen. Werkenderwijs kregen we steeds beter greep op de precieze aard van de opgave. Vrijwel iedereen
was enorm verrast over het resultaat en de meerwaarde.
Maar ook ontdekten we dat het beslist niet gebruikelijk is om op deze manier met onderhoud om te gaan.
Onderzoek en ontwerp zijn tot nu toe niet in de gangbare werkvoorbereiding opgenomen. Maar dat kan en het
is aan het veranderen.
De pilots
Per straat geven we een typering van de ruimte, en nemen vervolgens een aantal opgaves onder de loep; de
versleten buitenruimte, de rommelige randen van voortuinen en de verschraalde bebouwing.
We laten de samenhang zien, schetsen een visie op de gehele ruimte en tekenen vervolgens de oplossingen
voor de onderdelen en de details.
Een aantal van de oplossingen worden meegenomen in de uitvoering, maar lang niet alles kon nog in het
werkproces worden ingevoegd. Maar de haalbare winst is in beeld gebracht en zet daarmee het ontwerpen aan
onderhoud op de agenda. Door naar de volgende ronde.
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Fokke Noordhoffstraat
•
•
•
•

de
de
de
de

opgave voor de straatruimte
opgave voor de overgang openbaar-privé
opgave voor de voortuin
bebouwing: veranderingen in kleurbeeld en detaillering in de loop van de tijd

wat speelt er:
De woningen zijn op hoog niveau gerenoveerd en opgeleverd in 2011.
De buitenruimte is versleten, de stoepjes en voortuinen zijn niet met de renovatie meegenomen.
De afdeling Erfgoed van de gemeente heeft de corporaties voorgesteld om na de renovatie ook de voortuinen
aan te pakken. De corporaties erkennen het belang van de aanpak, maar het is nog niet als ’project’ in begroting en planning opgenomen.
Het ingenieursbureau van de gemeente is bezig met een extra kwaliteitsslag voor de herinrichting van de
openbare ruimte in het kader van ‘Buiten gewoon Beter’ (BGB). De herinrichting is gekoppeld aan de vervanging van de riolering (gemeentelijk rioleringsplan - GRP). De planvorming voor de herinrichting is bij aanvang
van de pilot in de VO fase. Het voorstel van TID voor de Fokke Noordhoffstraat is ingebracht voor de verdere
uitwerking door het ingenieursbureau. Uitwerking tot DO is niet afgerond vanwege het uitstel van de vervanging van de riolering in het kader van bezuinigingen tot 2014. Voorgesteld wordt om bij de herinrichting ook
de stoepen en bordessen (eigendom van de corporatie) mee te nemen.
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De straat ligt dwars op de hoogtelijnen.
(tekening Teake Bouma, bron beeldkwaliteitsplan ‘de
Geitenkamp’).

De lange ruimte is opgedeeld in drie delen. De kleine
sprongen in de gevels versterken de orientatie op het
plantsoen. (tekening Teake Bouma)

Het hoger gelegen deel van de straat is smaller, het
versterkt de perspectiefwerking.

Verspringende noklijnen maken het hoogteverschil
zichtbaar en telbaar.

Haag, voortuinen, terugliggende tussenwoningen:
een beschut en huiselijk gebied.

De brede grasstroken worden beëindigd door kopgevels en ingelijst door hagen.
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Ligging binnen de structuur van de
wijk: in de Noordwesthoek,
haaks op de hoofdontsluitingsstraat,
haaks op de hoogtelijnen.
(bron: Beeldkwaliteitsplan ‘de Geitenkamp’)

Verbreding en beëindiging van de straat worden begeleid door hagen, kopgevels en school.

Kopgevels werken als poortgebouwen voor de school.
Hagen onttrekken de dwarsstraten aan het zicht.

de ruimtelijke opbouw
De Fokke Noordhoffstraat is misschien wel de meest monumentale straat in het ruimtelijk raamwerk van de Geitenkamp.
De straat staat haaks op de hoofdontsluitingsstraat van de wijk
(de Schuttersbergweg) en loopt steil omhoog. De straatruimte
is als een totale compositie ontworpen, is symmetrisch van
opbouw en wordt bovenaan het eind afgesloten door een brede
en lage school. Ook onderaan is de beëindiging bijzonder:
hogere aaneengesloten bebouwing rond een groene hof. In de
straat is een aantal optische trucs gebruikt die het hoogteverloop dramatiseren en de monumentaliteit versterken.
Het bovenste deel van het straatprofiel is smaller, daardoor
wordt de perspectivische werking versterkt. De woningen aan
weerszijden langs de straat zijn laag; 1 verdieping met een kap.
De kappen zijn allemaal gedekt met blauwgesmoorde pannen.
De noklijn van de langskappen verspringt per twee woningen,
net als de lage uitgetimmerde goten en de dakkapellen. Dat
maakt het hoogteverschil zichtbaar en telbaar.
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Links: foto van het brede deel van de straat ca. 1965.
Onder: de huidige situatie. Het beeld is verrommeld, de boomstructuur is wat uit verband geraakt, de kopgevels zijn niet goed zichtbaar,
een afvalcontainer is blikvanger in plaats van het groen.
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Boven: foto van het smalle deel van de straat ca. 1955.
Onder: Gerenoveerde woningen aan een versleten straatruimte.

De dwarsstraten ervaar je pas als je vlakbij bent, ze spelen
nauwelijks een rol in het ruimtebeeld. Door de haag rondom
de groene hof wordt de Schuttersbergweg aan het zicht onttrokken en hetzelfde gebeurt bij de volgende kruising met de
Sperwerstraat.
Onderaan is het profiel ca. 35 meter breed, met twee brede
grasstroken die beëindigd worden door twee kopgevels van
de bebouwing in het bovenste, smallere deel van de straat. De
groenstrook werkt als voorgrond voor de kopgevels, de kopgevels werken als poortgebouwen voor de school. De hele straat
wordt hierdoor een voorruimte voor de school. De op zich bescheiden ingrediënten van de ruimte werken met elkaar samen
en maken de ruimte groot. Maar tegelijkertijd wordt die grote
maat ook genuanceerd: de middelste woningen van de twee rijtjes aan weerszijden van de straat liggen iets terug en hebben
een voortuin. De stoep voor de woningen wordt begrensd door
een haag langs de groenstrook. Zo wordt de monumentale tussenruimte omzoomd door een beschut en huiselijk gebied.
versleten buitenruimte
In de huidige situatie is die monumentaliteit wat vervaagd. De
bomen in de grasstrook staan niet allemaal even gelukkig en
ontnemen het zicht op de kopgevels. Vanaf de middenas en
de stoepen is het groen niet goed zichtbaar door geparkeerde
auto’s langs de rijbaan en in de dwarsstraten.
De woningen zijn ondertussen gerenoveerd. Met nieuwe kozijnen, deuren en dakkapellen staat het er weer helder bij. Maar
tegelijkertijd wordt daardoor de versleten buitenruimte extra
zichtbaar. Dat geldt zowel voor de zoom van de bebouwing
(pad en voortuinen) als voor de tussenruimte.
De op handen zijnde vervanging van de riolering in de straat
biedt een gelegenheid om naast het vernieuwen van de materialen, tegelijkertijd de detaillering en de inrichting onder de loep
te nemen zodat de monumentaliteit weer beter zichtbaar wordt.

103

De opgave: benadrukken van de lengte van het profiel.

104

Haag langs de stoep in de brede strook: het groen hoort bij de straat,
Haag langs de weg in de smalle stroken: het groen hoort bij de woningen.

Versterken van het perspectief: een pluk grote bomen aan het begin
van de straat, een rij kleine bomen bovenin aan het einde.

Elke dwarsstraat een eigen begeleiding:
School en haag, koppen en hagen, boomplukken en hof.

links: Bij de herinrichting van de straat de kopgevels beter zichtbaar maken door de parkeerplaatsen en bomen die er vlak voor
staan te verwijderen. De afvalcontainer herplaatsen op de kop
van de parkeervakken. Door de boomgroep bij de entree van de
straat aan te vullen tot een grote pluk bomen wordt een groot
element aan de ruimte toegevoegd waardoor de auto’s minder in
het zicht staan.

de opgave voor de straatruimte
De bouwers van de wijk hebben waarschijnlijk nooit vermoed
dat er ooit zoveel auto’s in de straat zouden staan. Ten opzichte
van het gras, de hagen en de lage huisjes nemen de auto’s veel
volume in. Ze ontnemen het zicht op het groen en de ruimtevorm vanaf de rijbaan, en bepalen het uitzicht vanuit de woningen. Hoe kunnen deze ruimtevullers op een vanzelfsprekende
manier in het monumentale ruimtebeeld worden opgenomen?
Je zou de inkadering van de ruimte en het zicht op de school
kunnen ‘dramatiseren’ door beneden aan de straat grote en
rijzige bomen bij te planten. De boomgroep is een nieuwe laag
in de ‘kijkdoos’ die een deel van de straat in de halfschaduw zet
en de blik richt op het licht in de achtergond. Zo staan de auto’s minder in het zicht en staan ze meer in de ruimte in plaats
van op de ruimte. De contour van de kopgevels halverwege de
straat kan weer beter zichtbaar worden door de bomen die er
vlak voor staan te verplaatsen. En als de hagen langs de
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bouwplaattekening van de Fokke Noordhoffstraat
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groenstroken iets steviger en hoger worden dan nu, dan verdwijnen de auto’s ook meer naar de achtergrond vanuit de woningen en vanaf het voetpad. In het verlengde van voetpaden,
voor de school en voor de koppen van de groenstroken zouden
geen parkeerpplaatsen moeten komen; ze breken de monumentale opbouw van het perspectief. In de Bouwplaattekening
hiernaast is dat ook verwerkt. Het aantal parkeerplaatsen is niet
minder, ze zijn alleen wat verschoven.
Ondergrondse afvalcontainers zijn nieuwkomers in de buitenruimte. Ze staan bij voorkeur zo ver mogelijk van de woningen (stank), maar wel goed in het zicht en langs de stoep. Zo
komen ze al snel op de hoek van de straat of op de kop van een
groenstrook te staan. Dan is de container de blikvanger, en niet
langer de straatruimte. Als de containers op de kop van de rij
parkeerplaatsen geplaatst worden, dan staan alle ruimtevullers
op een rij. Zichtbaar, bereikbaar, maar niet in het zicht.
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Voorstel voor de herinrichting bij herbestrating:
profiel en materialisering van het smalle deel van de
Fokke Noordhoffstraat.
Verbeteringen die kunnen worden meegenomen:
toevoegen van een haag aan de straatzijde van de
smalle groenstrook; de smalle groenstrook verhogen
en omzomen; de zoom voor de woningen en voortuinen iets verbreden en uitvoeren in gebakken klinker;
de lichtmasten in de uitstapstrook plaatsen ipv tussen de auto’s; zo wordt de groene strook een beschut
domein in een monumentaal profiel.
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Voorstel voor de herinrichting bij herbestrating en vervanging van
de riolering: plattegrond en fotocollage van het smalle deel van de
Fokke Noordhoffstraat.

de opgave overgang openbaar-privé
Ook in het overgangsgebied van de woning naar de straat
kunnen bij de herbestrating een paar verbeteringen worden
meegenomen. Het zijn kleine verschuivingen waardoor het
beschutte en huiselijke karakter van dit deel van de straat weer
duidelijk onderstreept wordt.
Een haag aan de straatzijde van de groenstrook zet de auto’s
wat meer uit het zicht, de groenstrook wordt zo onderdeel van
het domein van de woning. Per vier-vijf woningen is een doorsteek van de rijbaan naar het voetpad.
De groenstrook wordt iets verhoogd ten opzichte van het
voetpad. Ook dit hoogteverschil benadrukt het verschil tussen
de ruimte voor de woningen en de rest van de straat. En tegelijkertijd is de verhoogde trottoirband een smal zit- en speelrandje voor kinderen.
Tussen de gevel en de trottoirtegels is een smalle zoom van
klinkers toegevoegd. De stoepjes voor de voordeuren vallen
binnen de zoom, de rand wordt minder rafelig en de baksteen
gevel staat niet meer zo koud op de betonnen trottoirtegels.
In de uitvoering kwam een listig detail aan het licht: de eigendomsgrens ligt iets buiten de gevel. Het stoepje ligt op eigendom van de corporatie.
De corporatie zou de klinkerzoom wel willen maken, samen
met het opknappen van de randen van de voortuinen, maar het
heeft weinig zin om dit vooruitlopend op de vervanging van
de riolering en de herbestrating aan te leggen. Door de bezuinigingen bij de gemeente is de rioleringsvervanging doorgeschoven naar 2014, het kan voorlopig dus nog niet aangepakt
worden. Afstemming tussen gemeente en corporatie over het
ontwerp van de zoom en de planning van de werkzaamheden
kan in de toekomst veel opleveren.
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Fokke Noordhoffstraat, huidige situatie, na de renovatie van de woningen.
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Fokke Noordhoffstraat, voorstel voor de herinrichting van het openbaar gebied, voortuinen en stoepjes bij vervanging van de riolering en bijbehorende herbestrating.
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De huidige situatie: in de voortuintjes aan weerszijden van het gedeelde pad is geen ruimte gelaten voor een groene rand.

Het hoogteverschil naar de straat en de buren wordt per tuin met
planken of betonbandjes opgelost.

De aaneenschakeling van de verschillende oplossingen.

De som van de voortuintjes levert niet langer een groene zoom voor
de woningen op maar een rommelige rand.
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de opgave voor de voortuin
Nu de woningen gerenoveerd en opnieuw bewoond zijn, nemen
de bewoners ook de voortuinen onder handen. Een groter terras, een hekje zodat de kleine niet wegloopt, een schuttinkje
langs het pad naar het binnenterrein voor de nodige rust in de
tuin. Als je het resultaat overziet, blijkt dat de bewoners een
aantal forse problemen in hun tuintje moet oplossen, zoals een
gedeeld pad naar de voordeur, hoogteverschillen van zo’n 30
cm. in de breedte en in de diepte van de tuin. Voor een goede
oplossing moet je met beide buren overleggen. Dat is niet eenvoudig als iedereen iets anders voor ogen heeft.

De oorspronkelijke situatie: de haag gaat mee met het hoogteverloop
in de straat, en is niet parallel aan de woningen gesnoeid.

De voortuin vervult een aantal rollen: In het gebruik is het een
verlengde van de woningplattegrond, als entreegebied en ruimte om een praatje te maken, maar ook voor een terras of een
speelplek, of als extra bergruimte voor fietsen en containers.
De voortuin is ook de buffer tussen de woonkamer en de straat.
Er is letterlijk afstand tussen het woonkamerraam en de stoep.
De voortuin is het eerste wat je ziet als je naar buiten kijkt en
het eerste dat voorbijgangers en bezoekers zien.
Je zou kunnen concluderen dat de randen van de voortuin bij
de ‘collectieve’ onderdelen van het tuindorp horen, zoals de
dakgoot, de pannen, de dakkapellen en de bakstenen waarmee
de gevel is gemetseld. Als de rand van de tuinen meegenomen
wordt met de renovatie, en door de corporatie wordt aangelegd, staat er in één keer een stevig kader, wordt de bewoners
veel hoofdbrekens bespaard en kan ieder binnen dat kader zijn
gedroomde tuin aanleggen. Bij de verkoop van gerenoveerde
woningen kan een goed opgeloste rand van de tuin meteen
vertaald worden in een hogere vastgoedwaarde.

De haag is de zoom van de straat.
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Voorstel voor een haag als rand van de voortuinen: de haag is de zoom van de straat, maar lost ook de aansluitingsproblemen van de individuele tuinen op.
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een klein detail maakt een groot gebaar mogelijk
In de rand van de tuin wordt ‘het collectieve’ onderstreept. Een
eenvoudige haag maakt een stevig kader voor de straat, maar
lost tegelijkertijd de kleine aansluitdetails per woning op: de
aansluiting met de straat, het pad naar de voordeur, de tuin van
de buren en de hoogteverschillen.
Bij het voorstel voor de herinrichting van de Fokke Noordhofstraat is ook een voorstel voor de hagen en paden getekend:
de haag vouwt iets naar binnen langs het pad. Achter de haag
staat een betonnen gazonband die het hoogteverschil tussen
het terras en de straat overbrugt. Zo is de voortuin op één niveau maar zijn de hoogteverschillen tussen de tuinen onderling
niet zichtbaar vanaf de straat.

De rand van de voortuin in de plattegrond van de straat.
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de bebouwing: verandering in kleurbeeld en detaillering
In het verloop van de tijd, door wijzigingen in het kleurbeeld,
door het vergroten van dakkapellen en het vervangen van de
kozijnen zijn langzamerhand ook het gevelconcept en de compositie gewijzigd.
Op de foto uit 1956 is te zien dat goot en dakkapellen in
‘grijswaarde’ onderdeel uitmaken van het dakvlak, en niet van
de ramen en kozijnen op de begane grond. Het gedempte dak
staat als een stevige muts bovenop de gevel. Van de lage gevel
wordt het metselwerk voor een groot deel aan het zicht onttrokken door de hagen voor de tuintjes. De rij ramen met fijne
roedeverdeling werkt als een sterke horizontale band achter de
donkere rand van de hagen voor de tuintjes. De band bestaat
uit veel reflecterende vlakken en lijnen door de fijne roedeverdeling en kleine glasvlakken. Ook de paneelverdeling in de
voordeuren, met een donkere lijst en lichtere invulling, werkt
mee aan die belijning. Het knispert en schittert gezellig daar
achter die haag. Aan het eind van de straat wordt de roede116

verdeling van de ramen overgenomen door de grote schoolvensters. De herhaling van het detail draagt de grootschalige
compositie van de hele straat.
Op de foto’s uit 1965 zijn de dakgoten nog steeds donker geschilderd, maar de dakkapellen hebben dezelfde kleur als de
vensters op de begane grond. In die vensters is de roedeverdeling verdwenen en de panelen in de deuren zijn met een plaat
afgedekt. Het glasvlak in het venster is groter geworden, maar
het werkt wonderlijk genoeg niet langer als een groot vlak,
maar als een optelling van verschillende vlakken. De gelijkmatige onderverdeling door de roedes maakt blijkbaar het totale
raamvlak ook tot één geheel. Een klein huisje, maar met een
groot raam.
De dakkapellen maken zich door de lichte kleur los van het
dakvlak en gaan samenwerken met de andere lichte onderdelen
in de gevel: de ramen en de deurkozijnen. Het ‘lichte’ is niet
langer een gestrekte band ingekaderd tussen het dakvlak en
de haag, maar breekt door de gootlijn als een ‘derde vlak’ door
gevelvlak en dakvlak heen.
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In de situatie vlak voor de renovatie in 2011 is de vensterindeling op de begane grond nog verder vereenvoudigd: van twee
zijramen naar 1 zijraam. De dakkapellen zijn breder en uit alle
ramen zijn de roedes verdwenen. De dakgoot heeft dezelfde
kleur als de kozijnen, de deuren hebben een glasvulling. Er is
stap voor stap een ander gevelconcept ontstaan: niet het dak,
maar ‘het wit’ in de gevel gaat als het ‘grootste vlak’ werken.
Het vlak wordt gevormd door ramen en dakkapellen aan weerszijden van de dakgoot. De dakkapel is uiteindelijk het meest
dominante element in het straatbeeld. Je zou kunnen zeggen
dat de oorspronkelijke horizontale band op de begane grond
nu op het dak staat. De oorspronkelijke inkadering door dakvlak en haag+groenstrook werkt niet meer; ‘het wit’ is te groot
en te diffuus geworden en bevindt zich zowel in het dak als in
de gevel.
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Met de laatste renovatie in 2011 ziijn de dakkapellen iets smaller geworden, waardoor het dakvlak weer meer als een geheel
werkt. De tussenpanelen en wangen van de dakkkapel zijn
grijs en meer naar het dakvlak toe geschilderd, daardoor is de
bandwerking van de dakkapellen minder geworden, maar ze
horen toch nog meer bij het schilderwerk dan bij het dakvlak.
De voordeuren zijn weer gevuld met panelen en helder groen
geschilderd. Door de sprekende kleur valt de rest van de gevel
wat naar achteren, de deuren bepalen de ritmering. Zij dragen
als het ware de dakgoot, het dak en de dakkapellen.
De goot heeft nog steeds een verfijnde detaillering. De gestrekte lijn, de hoogtesprongen met overstek rond de regenpijp en de gootklossen onderstrepen het hoogteverschil en de
lengte van de straat.
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Veranderingen van onderdelen veranderen dus ook het geheel.
Het is een open deur, maar door de betekenis van een detail
of kleur in de compositie en het ruimteconcept te benoemen,
wordt het duidelijk wat de gevolgen van kleine veranderingen zijn voor het geheel. Als bijvoorbeeld de dakkapellen niet
in een lichte kleur naar het overige houtwerk in de gevel toe
waren geschilderd, maar in de donkere kleuren van het dakvlak
waren gehouden, dan was het dakvlak een groot en bindend
geheel gebleven.
En als de roedes in het raam dan toch verdwijnen moesten, en
daarmee ook het fijne lichte weefsel dat voor de gevel staat,
dan was een lichte kleur voor het houtwerk op de begane
grond niet meer zo vanzelfsprekend.
Door simpele schematische tekeningen te maken van de gehele straatwand wordt het verband al snel zichtbaar en kan het
kleurconcept van de straatwand onderzocht worden.

ca. 1956

ca. 1965

voor renovatie in 2011

na renovatie in 2011
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Schuttersbergweg
•
•
•

aanknopingspunten voor de herinrichting van het kruispunt
het weer helder maken van een rommelig en diffuus straatbeeld
ruimte maken voor verkeerstechniek, niet met verkeerstechniek.

wat speelt er:
Bij aanvang van deze pilot is het ingenieursbureau van de gemeente bezig met de werkvoorbereiding van het gemeentelijk rioleringsplan. De planvorming voor de herinrichting is bij
aanvang van de pilot in de VO fase. Het voorstel van TID voor het kruispunt van de Schuttersbergweg met de Bonte Wetering is ingebracht voor de verdere uitwerking door het ingenieursbureau. Uitwerking tot DO is niet afgerond vanwege het uitstel van de vervanging van de
riolering in het kader van bezuinigingen tot 2014.
Voorgesteld wordt om bij de herinrichting ook de stoepen en bordessen (eigendom van de
corporatie) mee te nemen.
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Het eerste voorstel voor de herinrichting gebaseerd op de standaardoplossingen voor een nieuwbouwwijk.
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Voorstel voor bijstelling van de herinrichting op basis
van de oorspronkelijke bajonetvorminge ruimte.

Het kruispunt ca. 1930.

Het kruispunt in 2012.

aanknopingspunten bij herinrichting van een kruispunt
Bij de inrichting van een straat spelen verkeerskundige eisen
een grote rol. Maar die eisen kunnen ook de overhand nemen
en het ruimtebeeld van de straat verrommelen door het uitsluitend modelleren van de rijbanen naar de verkeersbewegingen
en een zo groot mogelijk aantal parkeerplaatsen.
Door bij herinrichting niet alleen naar de verkeersplattegrond
van de straat maar ook naar de positie van de bebouwing,
bomen en stoepen te kijken is er de mogelijkheid om ruimtebeeld en verkeerstechnische eisen weer met elkaar in balans te
brengen.
Het in deze pilot gemaakte ontwerp voor de herinrichting van
de Schuttersbergweg in de Geitenkamp is een goed voorbeeld.
In eerste instantie werd het plan voor de herprofilering uitsluitend bepaald door de boogstralen van de trolleybus. De
oorspronkelijke bajonetvormige ruimte, waar de bebouwing
de knik in de straat aankondigt zou zo uit beeld verdwijnen en
van de stoepen zou niet meer overblijven dan een rommelig
gevormde restruimte. Er is daarop een nieuwe principeschets
gemaakt waarbij naast de verkeerstechnische eisen ook nadrukkelijk de ruimtelijke context is meegenomen.
In de nieuwe schets wordt de bajonetvormige ruimte hersteld
en volgen de stoepen, bomenrijen en parkeerplaatsen de richting van de bebouwing.
De bomen vormen een scherm tussen stoep en woningen en
benadrukken daarmee dat de stoep bij het domein van de woningen hoort. De stoep heeft zo een eigen en beschut ruimtebeeld. Ook vanuit de rijbanen gezien werken de bomen als
begrenzers en wordt op deze manier de vorm van de bajonet
versterkt.
Verkeerstechnisch gezien is er nog alle ruimte voor boogstralen, bovenleidingen en parkeerplaatsen. Met dezelfde ingrediënten en verkeerstechniek kan dus vrij eenvoudig een sterk
ruimtelijk geheel worden gemaakt. De enige voorwaarde is dat
verkeerskundige en buitenruimteontwerper samen aan het plan
werken en de ruimtelijke context meegenomen wordt in de
ontwerpopgave.
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De bomen vormen een scherm tussen stoep en woningen en benadrukken daarmee
dat de stoep bij het domein van de woningen hoort. De stoep heeft zo een eigen en
beschut ruimtebeeld. Ook vanuit de rijbanen gezien werken de bomen als begrenzers
en wordt op deze manier de vorm van de bajonet versterkt.
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Deze oude foto van de Middenweg richting de Markt laat goed zien hoe
de bomenrijen de stoepen afschermen van de straat.

Principe voor de maatvoering en materialisering van het profiel aan de westzijde.
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Dr Wagenaarstraat
de
•
•
•
•
•
•

bebouwing:
de geschiedenis van het onderhoud van de bebouwing
reguliere onderhoudsbeurt - partiële aanpak
vervanging voordeuren
kleurhistorisch onderzoek
interpretatie en vertaling historisch kleurbeeld
uitvoering historisch kleurbeeld

de
•
•
•
•
•
•

straat:
het onderhoud van een gedeelde stoep
de opgave voor stoepjes en bordessen
de opgave voor de straat
een nieuw kleurpalet voor de bestrating
materiaal en detail
een nieuw ruimtebeeld

wat speelt er:
Bij aanvang van deze pilot is het ingenieursbureau van de gemeente bezig met de werkvoorbereiding van het
gemeentelijk rioleringsplan. De planvorming voor de herinrichting is bij aanvang van de pilot in de VO fase. Het
voorstel van TID voor de herinrichting van de straat is ingebracht voor de verdere uitwerking door het ingenieursbureau. Uitwerking tot DO is niet afgerond vanwege het uitstel van de vervanging van de riolering in het kader van
bezuinigingen tot 2014. Voorgesteld wordt om bij de herinrichting ook de stoepen en bordessen (eigendom van de
corporatie) mee te nemen.
De corporaties zijn bezig met de werkvoorbereiding en uitvoering van de reguliere schilderbeurt en de vervanging
van voordeuren. In de komende onderhoudsbeurten wordt stap voor stap toegewerkt naar het door TID voorgestelde kleurconcept en detaillering van kozijnen.
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de bebouwing
de bouwstenen van het ruimtebeeld
De Dr.Wagenaarstraat is een voorbeeld voor een kleinschalig,
zeer compact en gelaagd ruimtebeeld dat z’n kracht en samenhang ontleent aan de herhaling van een aantal specifieke
elementen in de bebouwing én in de buitenruimte.
De straat is smal en gebogen en klimt in de lengte- en dwarsrichting.
De straat loopt van oost naar west, de woningen zijn noordzuid geörienteerd. De ene kant van de straat is zonnig, de
andere kant overwegend schaduwrijk.
Het hoogteverschil in de lengterichting is goed leesbaar door
het verspringend ritme van trappetjes en bordessen, van kozijnen en voordeuren, van gootlijsten, dakkapellen en schoorstenen.
In de dwarsrichting wordt het hoogteverschil opgevangen door
tuinmuren met hagen en voortuinen. Daardoor is een asymmetrisch profiel ontstaan: de holle kant met de gemetselde trappetjes en bordessen is stenig, de bolle kant groen. De bebouwing is aan weerskanten van de straat en over de volle lengte
identiek, maar door de verschillende overgangen tussen straat
en bebouwing valt deze overeenkomst nauwelijks op. De bebouwing komt heel verschillend in beeld: aan de holle, stenige
kant zie je de gevels als op een voetstuk geplaatst van onder
tot boven, aan de bolle kant verbergt de beplanting in de diepe
voortuinen de onderkant van de bebouwing. De voordeuren en
ramen mengen met de beplanting ervoor, ze vormen ruimtelijk
gezien een geheel. Wat daarboven uittorent - de daken met
hun markante gootlijnen en gootklosjes, de dakkapellen en de
schoorstenen - zijn aan weerskanten volop in beeld. Het zijn
vooral deze bouwstenen van de bebouwing die het straatbeeld
in de lengte geleiden en bijeenhouden. Bijzonder: op zich zijn
het allemaal eenvoudige elementen, maar door hun groepering
en identieke herhaling onstaat er in de buiging van de straat
een monumentaal gebaar.
131

Van huis tot straatwand:
Aaneenrijging van twee gebouwtypes: tweeondereenkappers en vierspanners. In de
korte rijtjes zitten (aan de holle straatkant) de smalle woningen, in de lange de brede
woningen. De iets naar voren geschoven dwarskappen aan weerskanten maken van

132

het rijtje van vier een groot woonhuis. Daardoor wordt het onderlinge schaalcontrast
opgevoerd en ontstaat er in de lengte van de straatwand een leesbaar verschil tussen
lang en kort, monumentaal en eenvoudig.

Van terrein tot straatwand:
Met de korte rijtjes wordt geklommen en de buiging gemaakt, eenmaal op hoogte en
recht worden ook de lange rijtjes toegepast. De bordessen voorlangs de korte klimmende rijtjes gaan op het rechte stuk bovenaan de straat over in een smalle zoom

op stoepnivo. De gevelelementen, materialen, kleuren en details zijn op het eerste
gezicht allemaal nagenoeg dezelfde. Pas van dichtbij ontvouwen zich kleine verschillen ter plaatse van de entreepartijen.
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De trapsgewijze verjonging van de gootklosjes maakt de gevel sierlijk en rijk.

De voordeuren staan nooit op zichzelf, maar
maken deel uit van een bijzonder gecomponeerd motief, dat uit meerdere bouwstenen
is samengesteld, de treedjes, stoepjes, wcraampjes, ingelijst door bijzondere metselwerkdetails.
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Met kleine maatverschillen, subtiele metselwerkdetails en kleurcontrasten
werd in het oorspronkelijke gevelbeeld een geraffineerde gelaagdheid,
plasticiteit en tactiliteit bereikt.

de bouwstenen van straatwand en gevelbeeld
Het oorspronkelijke gevelbeeld heeft een geraffineerde gelaagdheid en een rijke plastiek van de gevel. Het is opvallend
hoe dit effect met beperkte middelen en kleine maatverschillen
is bereikt.
De voordeuren aan de straat zijn altijd ‘ingelijst’ door subtiele
verbijzonderingen in het metselwerk. Deze iets naar voren
stekende stenen lopen als een bies door boven de ramen en
versieren ook de driehoekige topgevels van de dwarshuizen.
De voordeuren zijn niet vlak maar hebben een expressieve profilering die door een sterk contrasterende kleur werd versterkt.
Ze zijn vooral gesloten en hebben een klein raampje, met daarboven een bovenlicht.
Naast de voordeuren dragen ook de overige gevelopeningen
sterk bij aan de gelaagdheid en tactiliteit van het gevelbeeld.
Het getekende gevelfragment van de oorspronkelijke situatie laat dat goed zien. Door de indeling en detaillering van
kozijnen en ramen ontstond een mooi verschil tussen ‘voor
en achter’ in het gevelvlak. Dat effect werd versterkt door het
licht-donkercontrast tussen kozijn en raam.
De goot is een heel markant element in de scheiding en articulering van het dak- en gevelvlak. De trapsgewijze verjonging van de gootklosjes maakt deze rand sierlijk en rijk. Een
prachtig detail dat ook op andere plaatsen in de Geitenkamp
nog is behouden. Vooral van opzij gezien zijn deze klosjes
enorm belangrijk voor de levendige indruk van de langgerekte
bouwblokken. Het is de broodnodige muziek van deze op zich
eenvoudige architectuur. Samen met de dwarskappen, de dakkapellen en de schoorstenen werken ze op het allerkleinste
schaalniveau mee aan de ritmische afwisseling en compositie
van de straatwanden. De straatwanden wederom zijn opgebouwd uit de aaneenrijging van twee soorten bouwblokken: de
een is een gewoon rijtje van 2 huizen, de ander is een rijtje dat
beëindigd wordt door twee iets naar voren stekende dwarshuizen (zie tek. vorige blz.). Daardoor ontstaat in de straatwand
een mooie afwisseling tussen wanden en terugliggende nissen,
tussen langgerekte kappen en lage gootlijnen, en, als onderbreking daarop, de dwarskappen met de opgaande gevels.
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compositie van kleine elementen

Compositie van verschillende rijtjes/bloktypes.

Continuïteit van rode keramische dakpannen.

Continuïteit van gevelmetselwerk: kleur, verband, voegwerk.
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Overeenkomst detaillering gootlijn en dakrand dakkapel: de gootklosjes zijn daarbij het beeldbepalende detail.

Herhaling en groepering/ritmering van een beperkt aantal ramen. Overeenkomst onderverdeling, detaillering en kleur.

Afwisselende reeks van motieven gecomponeerd met identieke voordeuren, wc-raampjes en sierstrepen in het metselwerk.

Continuïteit van dakvlakken en hagen, onderbroken door het ritme van tuinhekjes ter plaatse van de entreegebieden.
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aaneenrijging en groepering van verschillende elementen
tot motieven
Door groepering en inlijsting van verschillende elementen tot
bijzondere motieven ontstaan er grotere eenheden in de gevelbeelden waarmee de straatwand over de lengte ritmisch wordt
gecomponeerd.
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Het blauw omlijnde onderhoudsgebied staat haaks op de
stedenbouwkundige structuur en architectonische eenheden.

Individuele aanpassingen dakkapel, ramen en voordeur.

Kleurbeeld van herbestrating in de Dr. Kuijperstraat sluit
onvoldoende aan bij dat van de verouderde bebouwing.

het ruimtebeeld - afbraak door onderhoud
Door slijtage en partiële vervanging van onderdelen is de samenhang in dit straatbeeld steeds meer onder druk komen te
staan.
De sporen van het van origine gesplitste eigendom in twee
corporaties halverwege de straat zijn letterlijk te zien in de
verschillende onderhoudsingrepen, de één heeft de kozijnen
vervangen door kunststof, de ander door hout. Inmiddels is het
eigendom van de bebouwing van de gehele straat overgegaan
naar één corporatie, maar de onderhoudsritmes en de aanpak
zijn nog steeds verschillend, het straatbeeld blijft voorlopig
opgesplitst in twee helften. Daarnaast worden steeds meer
woningen verkocht. Een individuele eigenaar heeft de voordeur
vervangen door een afwijkend model, bij de vervanging van de
kozijnen op de begane grond is de indeling veranderd en zijn
er rolluiken aangebracht. In de dakkapel zijn de karakteristieke
gootklosjes weggewerkt achter een ongeprofileerd spierwit
boeibord. Het werk is zorgvuldig uitgevoerd, met de beste
bedoelingen en veel geld, maar de gevolgen voor de straat zijn
desastreus.
De gemeente ondertussen is in een parallelstraat begonnen
met vervanging van de riolering en herbestrating. Het asfalt
in het wegdek is vervangen door rode gebakken klinkers. Met
de beste bedoelingen en hoogwaardiger dan het was, maar zo
egaal en helderrood, dat het niet aansluit bij het kleurbeeld van
de bebouwing. Het nieuwe wegdek scheidt de twee straathelften van elkaar in plaats van ze te verbinden.
Het zijn enkele voorbeelden die laten zien hoe onbedoeld, stap
voor stap, geknabbeld wordt aan het geheel. De continuïteit
begint te haperen, de schwung raakt eruit.
Om deze vernieuwingen in de toekomst in betere banen te kunnen leiden is het belangrijk om een samenhangend toekomstbeeld te ontwerpen. Daarnaast zou je ervoor moeten zorgen
om kennis hierover beschikbaar en hanteerbaar te maken voor
zowel particulieren en onderhoudsafdelingen van de gemeente
en de corporaties. Onderzoek en ontwerp zouden structureel
moeten worden ingebed in de werkvoorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden.
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verandering in kleurbeeld en detaillering
In het verloop van de tijd is door wijzigingen in het kleurbeeld
en door vervanging van voordeuren, kozijnen en ramen het
gevelconcept gewijzigd.
Op de komende bladzijdes is de dynamiek door de jaren heen
vastgehouden en verbeeld. Op basis van deze tekeningen kan
er nagedacht worden over een toekomstbeeld, waarbij de compositie en de verhoudingen van de oorspronkelijke gevel als
referentie kunnen dienen.
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1925-1930 oorspronkelijk gevelbeeld
Alle ramen en voordeuren hebben roedes. De ramen op de begane grond zijn schuiframen, onderverdeeld door een stevige
kozijnstijl. Op de verdieping en in de dakkapellen zijn de ramen
naar buiten draaiende (stolp-)ramen.
Door de grote hoeveelheid roedes en het relatief grote gesloten
vlak in de voordeur is er veel draagvlak voor de donkere kleur.
De donkere kleur benadrukt de gaten. De ramen en voordeuren
zijn in een middengroen geschilderd en contrasteren sterk met
het lichte oker van de omlijstingen en de goot.
De gootklosjes, de fijnmazige verdeling van de roedes in de
ramen en de horizontale belijning van de deurpanelen zijn
de ‘glimrandjes’ van dit gevelbeeld. Vooral in het overhoekse
perspectief werken de bovenlichten van de schuiframen als een
doorlopend horizontale band, een prachtig detail in de aaneenrijging van de afzonderlijke huisjes in de straatwand.

143

situatie 1955-1965
Het kleurcontrast tussen kozijn en raam is verdwenen, op de
onderste foto ook de roedeverdeling in de schuiframen. Doordat alles behalve de voordeur in een lichte kleur is geschilderd
is de dieptewerking in het gevelvlak verdwenen.
Door het heldere wit oogt het metselwerk fletser en het kleurbeeld kaler.
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na renovatiebeurt 1974
Op de verdieping en in de dakkapellen zijn de ramen vervangen, de roedeverdeling is niet teruggekomen. De geprofileerde
voordeuren zijn vervangen door deuren met grote ruiten. De
gevel wordt een onsamenhangende lappendeken: elke gevelopening heeft een andere detaillering. Het raam op de
verdieping is vlak gedetailleerd, de schuiframen op de begane
grond hebben nog de neggesprong, het overhoekse verschil
tussen een naar voren liggend bovenraam en het terugliggende
schuifraam eronder, de vlakke moderne voordeur zit in het
oude kozijn met het oude bovenlicht. Het lijkt erop dat de kozijnen in een lichte oker werden geschilderd om de witte ramen
in te lijsten.
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1990
Als gevolg van onderhoudsingrepen door twee corporaties zijn
de woningen op verschillende manieren gerenoveerd. De ene
corporatie heeft de kozijnen vervangen door platte witte kunststofkozijnen, de andere door houten kozijnen, die nog wel in
kleur gedifferentieerd zijn.
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2011
Steeds meer corporatiewoningen worden verkocht aan particulieren. De nieuwe eigenaren beginnen vanzelfsprekend aan
een opknapbeurt van de woning. Een individuele eigenaar heeft
bijvoorbeeld de voordeur vervangen door een afwijkend model, bij de vervanging van de kozijnen op de begane grond is
de indeling veranderd en zijn er rolluiken aangebracht. In de
dakkapel zijn de karakteristieke gootklosjes weggewerkt achter
een ongeprofileerd spierwit boeibord. Het werk is zorgvuldig
uitgevoerd, met de beste bedoelingen en veel geld, maar de
gevolgen voor de straat zijn ingrijpend.
Door het uitstekende rolluik en het hogere raamkalf komt er
een hik in het ritme van de gevelwand. Hetzelfde gebeurt met
het ritme van de dakkapellen door de veel zwaarder uitgevoerde dakkapel.
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Mogelijk toekomstbeeld waarbij het beeld van de oorspronkelijke schuiframen met de voormalige wisseldorpel is vertaald
naar een hedendaags raamconcept. De roedes in de bovenramen zijn teruggekeerd om de horizontale bandwerking in de
gevel terug te brengen.
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Het toekomstbeeld zal altijd bonter zijn dan het ideale collectieve beeld.
Maar er kan langzamerhand naar toe gewerkt worden.
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Van origine waren de 2 houten wcraampjes met het houten ornament
ertussen het sluitstuk van de compositie
met de twee voordeuren. Ze maakten
er een geheel van, een motief. Nu is het
een ‘los’ gat tussen twee deuren.

reguliere onderhoudsbeurt - partiële aanpak
Elke onderhoudsbeurt biedt kansen tot verbetering, ook als
daarbij alleen een beperkt deel vervangen kan worden en de
rest niet.
Zoals eerder beschreven is de van origine identieke bebouwing in het gebied rondom de Dr. Wagenaarstraat vroeger op
verschillende manieren gerenoveerd. Bij de ene zijn de ramen
vervangen door kunststof, plat en spierwit, bij de andere door
hout, nog wel ietsjes geprofileerd en in kleur gedifferentieerd.
Bij de kunststofaanpak behoort ook de vervanging van de
zijwangen van de dakkapellen met beige volkernplaten. Vooral
de gevelbeelden met de kunststofkozijnen en volkernplaten
zijn door de veranderingen in materiaal, textuur, kleur en detail
vervlakt, verschraald en versnipperd geraakt. De afbeeldingen
hiernaast tonen vooral het dramatische effect voor het aanzien
van de entree.
Als je het aan de uitvoerders van de corporatie vraagt dan
zouden zij liever vandaag dan morgen deze versnipperingen
ongedaan willen maken en vooral de kunststofkozijnen en volkernplaten willen vervangen. Maar deze onderdelen mankeren
in technische zin nog niets en zijn nog lang niet afgeschreven,
waarschijnlijk pas over 12 jaar.
Het enige wat nu vervangen kan worden omdat ze dringend
toe zijn aan vernieuwing, dat zijn de voordeuren. Maar dat is
al heel wat. Een enorme kans om een deel van de oorspronkelijke kwaliteit terug te brengen. Via het voordeurinventarisatieproject van Erfgoed is er de laatste jaren hard gewerkt om
de corporaties warm te maken voor het terugbrengen van de
oorspronkelijke voordeuren. (zie blz.202)
Hoe kan het vervangen van een voordeur - hoe partieel dan
ook - toch bijdragen aan meer samenhang in het gevelbeeld en
de straat? Hoe kun je ’m gebruiken voor een extra kwaliteitsslag?
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Foto uit een familiealbum van
een oude bewoner. Voordeurtype B.

Voordeurtype A.

Volgens de gegevens uit het voordeurinventarisatieproject van de
afdeling Erfgoed kwamen er in de betreffende buurt 2 voordeurontwerpen voor die verschilden in de richting van de paneelvulling,
verticaal danwel horizontaal, de roedeverdeling van het raampje en
het bovenlicht, zie schetsen. Op de zwartwitfoto uit 1930 is de deur
zo te zien in één kleur geschilderd, op de rechter foto uit de jaren 70
in 2 kleuren. Op de kaart hiernaast zijn de 2 types markeert met A en
B. Het blauw omlijnde gebied omcircelt de omvang van de geplande
onderhoudsbeurt.
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Kleurenonderzoekster Lisette Kappers aan
het werk.

vervanging voordeuren
In de gehele buurt was geen enkele originele voordeur meer
voorhanden. Het voordeureninventarisatieproject van Erfgoed
was daarom reuze handig voor de corporatie: er lag een verhaal over een koers - het terugbrengen van de specifieke oude
voordeuren - er lag een werktekening, er lag een prijs, er was
een leveradres. Dat alles was beschikbaar op het moment van
de geplande vervanging. Als dat niet zo was voorbereid door
de Gemeente zou deze kwaliteitsslag heel veel extra tijd en dus
vertraging hebben opgeleverd, en dus heel veel weerstand bij
de op efficiency gerichte onderhoudsafdelingen.
Het model voordeur was dus bekend. Alleen niet de kleur.
Met enige aarzeling en door enige druk van Erfgoed - want op
een historische deur moest immers een verantwoorde kleur kwam het verzoek aan ons om historisch kleuronderzoek te
doen.
kleurhistorisch onderzoek: bronnen en middelen
Maar hoe achterhaal je de oorspronkelijke kleur van een deur
als er alleen zwartwit foto’s voorhanden zijn en geen enkele
ingekleurde ontwerp- of presentatietekening van het definitieve
bouwplan meer bewaard zijn gebleven?
Op de zwartwit opname hiernaast is goed te herkennen dat de
voordeuren even donker waren als de ramen en sterk contrasteerden met de lichtere omlijsting. Of zij ook daadwerkelijk
dezelfde kleur hebben gehad, dat verraadt ons deze opname
helaas niet.
Kleuronderzoek lijkt een soort detectivewerk. Je speurt via
zijwegen. Probeert stap voor stap tot een richting te komen
waarin je moet zoeken. Via archieven, veldwerk, herinneringen
en beelden van oude bewoners. Maar de allerbelangrijkste bron
voor het achterhalen van de kleurgeschiedenis zijn de panden zelf. Alleen daar heb je kans om de werkelijk toegepaste
kleuren te vinden. Na uitgebreid archiefonderzoek en bezoeken
aan andere vergelijkbare tuindorpen in Nederland hebben wij
daarom een professionele kleuronderzoeker de opdracht gegeven voor onderzoek van de geschilderde afwerklagen aan de
buitenkant van de bebouwing.
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kleuronderzoek in archieven
Van de architecten van de Dr. Wagenaarstraat, Bureau Cuypers,
hebben we in het NAi één ingekleurde geveltekening gevonden,
helaas van een eerder bouwplan voor deze buurt uit 1919. Het
laat een eenvoudig en sober kleurbeeld zien dat vooral gedragen wordt door het gele metselwerk, de rode pannen met als
enig accent een grasgroen ter plaatse van de voordeuren, dakkapellen en topgevels. De kleur van de kozijnen sluit aan bij die
van het gele metselwerk.
We waren benieuwd of er ook aanwijzingen voor zijn kleurgebruik te vinden waren in ander werk van hem, bijvoorbeeld
in projecten die in dezelfde periode zijn gerealiseerd. Wat we
vooral vonden waren prachtige geaquarelleerde schetsen van
interieurs, van tegelpatronen en details voor kerken en schoolgebouwen. Maar de tekeningen voor woningen staken daarentegen erg pragmatisch af: het waren lijntekeningen zonder
kleur.
Heel anders dan in het archief van Jan Gratama die eveneens
veel gebouwd heeft op de Geitenkamp. Hij was een echte woningbouwer. Zijn werk toont als geheel een enorme experimentele en onderzoekende houding ten aanzien van kleurgebruik.
Van een en hetzelfde gevelbeeld heeft hij vaak meerdere aquarellen gemaakt. Zijn kleurenplannen zijn uitbundig, soms zelfs
frivool. Je zag hoe hij met kleur zijn ontwerpen ordende, van
straatwand tot detail. Kleur was voor hem echt een ontwerpmiddel, dat hij met verve inzette om de nog ongekende schaal
van de woningbouw te lijf te gaan.
Een andere architect dan Cuypers, tenminste als je dat mag
concluderen vanuit het bewaarde materiaal in de archieven.
Maar je kunt uit het werk van Gratama ook kennis halen die
helpt bij het kleuronderzoek naar Cuypers. Opvallend is bijvoorbeeld de verweving van uitgesproken materiaalkleuren met
intense verfkleuren voor het houtwerk: metselwerk van lichtgeel, helrood tot donkerpaars, oranjerode dakpannen gecombineerd met vooral okers en frisse groenen voor het houtwerk.
Inmiddels weten we dat dit typische kleurconcepten zijn van
tuindorpen.
Naast het gebruikte kleurpalet kun je uit Gratama’s werk ook
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Enige ingekleurde tekening van Cuypers die in het Nai gevonden is van een bouwplan
voor de Geitenkamp, 1919. Het kleurbeeld is eenvoudig en sober: geel metselwerk, rode
pannen, grasgroene accenten ter plaatse van deuren, topgevels en dakkapellen, okerkleurige kozijnen.

Kleurexperimenten van hetzelfde gevelbeeld door Jan Gratama voor Transvaal/Amsterdam: Opvallend is het verschil in kleurkeuze voor de dakkapellen. In het bovenste
voorbeeld vormt het dak meer een geheel en contrasteerd sterker met de onderbouw.

een soort grammatica van de kleur ontlenen. Hoe werden de
kleuren toegepast om het gevelbeeld te ordenen en te geleden?
Welke onderdelen hadden dezelfde kleur, welke contrasteerden?
Welke zorgden voor de continuïteit, voor de lengtewerking van
de gevel, welke voor de onderbreking en de ritmering ervan?

Aquarell van Jan Gratama voor het bouwplan
Vogelbuurt, Amsterdam. De okers domineren,
de voordeuren zijn groene accenten.

Een detail van de kleurstelling van de
voordeuren: een lichte oker voor de
omlijsting, een zwaardere oker voor
de roedes en 2 groenen voor de deur.

veldwerk
Hoe werkt zo’n palet van okers en heldere groenen nu in de
praktijk, buiten? En wat gebeurt er als je deze kleuren toepast
op de schaal van een hele straat of zelfs een gehele buurt? Om
daarachter te komen en dit onwennige palet een beetje in de
vingers te krijgen hebben we een aantal andere tuindorpen in
Nederland bezocht. Zo prachtig de tekeningen en oorspronkelijke ontwerpen van Gratama waren, zo beroerd ligt de bebouwing er nu bij. Geen spoor meer te bekennen van de oorspronkelijke rijkdom. Om het palet van okers en heldere groenen te
leren kennen en de ruimtelijke werking ervan te bestuderen zijn
we uitgeweken naar Hilversum, naar de tuindorpen van Dudok,
naar Liebergen.
Je kunt daar uitvoerig analyseren wat de kracht is van oker, in
positieve en negatieve zin. De mooiste voorbeelden zijn die
waarbij de oker het kleurbeeld van de bebouwing en de openbare ruimte met elkaar verbindt, zoals op de foto hiernaast is te
zien. We ontdekten dat het juist de zwaarder gekozen oker was
die zo werkte.
kleuronderzoek aan de bebouwing zelf
Historisch kleuronderzoek doen aan corporatiebezit, aan sociale woningbouw bovendien, aan woningen die tot voor kort geen
beschermde status hadden en ‘normaal’ onderhouden werden dat vraagt om veel uitleg, diplomatie, geduld en doorzettingsvermogen. Waar regelmatig alle verf eraf gebrand is, dat hoort
immers bij technisch goed onderhoud, en belangrijke kleurdragers als voordeuren en ramen zijn vervangen is het haast een
wonder als er iets aan de aandacht van de onderhoudsteams is
ontsnapt. De garage in de Dr. Kuyperstraat is zo’n wonder. Een
uniek bouwsel met nog originele ramen en schuifdeuren.
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speurtocht naar historische afwerklagen

Uitzonderlijk object: garagegebouw met ‘t enige bewaarde
raampje van de gehele buurt en daamee de enige aangewezen
plek om de kleur van ramen te onderzoeken.

Op het kozijn- en raamhout waren geen enkele verfsporen meer te ontdekken, slechts op de stopverf zijn
miniscule restjes verf aangetroffen, die echter met het blote oog niet konden worden geïdentificeerd. Verfschilfertjes zijn naar het laboratorium gestuurd. Rechts een microskopische opname van een verfpakketje
zoals aangetroffen op de stopverf. Eerste afwerklaag is een helder groen, daarna rood, lichtbeige, wit.

De garagedeuren zagen er aan de buitenkant glad uit en oninteressant. Maar, eenmaal geopend bleken het oude deuren te
zijn! De binnenkant van de deuren was geprofileerd, resten van
een raamstrook waren te herkennen, de buitenkant was om
veiligheidsredenen afgetimmerd met plaatmateriaal. Wat zou je
daaronder niet allemaal kunnen vinden?

Die platen moesten er dus af ...maar daar maak je onderhoudsmensen niet blij mee...”vooruit, één plaat dan.”..”neen, graag álle platen,
de kans iets te vinden is toch al klein, en dit zijn de allerlaatste oude
deuren van de gehele buurt aan de hand waarvan de kleur achterhaald
kan worden”.
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Op de kopse kanten van de
garagedeuren werd hetzelfde
heldere groen gevonden als op
het zijraampje.

Het doorzetten had zin: wat een fraaie onderverdeling kwam
daar te voorschijn! De grijze kleuren bleken niet origineel,
maar een kleurverschil tussen kader en paneel leek wel aannemelijk. We gingen dus op zoek naar een tweede kleur...

...en vonden een tweede donkerder groen op de deuren.

Welke kleur heeft de stalen ligger met de
schuifdeurrails gehad? Dezelfde als het
houten dakoverstek?

En de kleur van het houtwerk van goten, van gootklosjes, kozijnen en raamdorpels? Op de garage was niets meer te vinden. Straat voor
straat zijn steekproeven genomen. Steeds weer bleek het hout totaal kaal gehaald, zelfs op de geprofileerde gootklosjes. Achterkanten
boden iets meer uitkomst: hier verfladders op een gootklosje en op de zijkant van een raamdorpel aan de tuinzijde van een woning.

Er is een roodbruin
gevonden, dat sterk in
de buurt komt van de
metselwerkkleur.

Op beide plekken is de eerste
afwerklaag een lichte oker, daarna
worden de kleuren steeds wittiger.
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Lichte oker
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Eerste gevonden groen: grasgroen
op garagedeur en raampje.

Later gevonden groen: helder
middengroen garagedeur.

Roodbruin op stalen schuifdeurrail garage.

Reconstructie van het oorspronkelijke kleurbeeld.

conclusies kleuronderzoek aan de bebouwing
Ondanks het grondige onderhoudswerk in het verleden en het
ontbreken van oude ramen en deuren van de woningen zijn er
toch nog verfpaketten gevonden die het mogelijk maakten om
kleurladders bloot te leggen. Voornamelijk aan achterkanten,
op schuurtjes en bij de garage Dr.Kuyperstraat no 2.
Verrassend was de vondst van het grasgroen op het raampje
en de garagedeuren. Vanuit de zwartwit foto’s hadden we een
donkerder groen verwacht. Als extra check is dit groen daarom
onder de microscoop van de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed) onderzocht. Het werd identificeerd als een olieverf,
opgebouwd uit een blauw en een geel pigment, waarschijnlijk chromaatgeel en pruisisch blauw. Dit was een voor die tijd
gangbare verflaag. Hieruit hebben we afgeleid dat de ramen
en voordeuren van de woningen deze grasgroene afwerklaag
moeten hebben gehad.
Onzeker waren we over de kleurstelling van de garagedeuren.
We konden ons niet voorstellen dat deze grote oppervlaktes in
één kleur waren geschilderd. Om dat te weten moest de beplating van de garagedeuren eraf worden gehaald...en ontdekten
we een tweede, donkerder groen. Deze ontdekking wierp een
nieuw licht op de eerder gestelde aanname voor de kleuren
van de ramen en voordeuren. Samen met de informatie uit de
zwartwit foto’s lijkt het nu aannemelijker dat het donkerder
groen op deze elementen heeft gezeten en niet het grasgroen.
Het is wel goed mogelijk dat het grasgroen de kleur van de
panelen is geweest op de garagedeuren en dat het donkerder
groen de kleur van de omlijsting is geweest.
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De gevonden historische kleuren oker en helder groen zijn
gemonteerd in een foto. Conclusie: Het oker op de goot en
daklijn contrasteerd onvoldoende met de kleur van de volkernplaten.
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Bij elke onderhoudsbeurt moeten de kleuren in balans zijn.
Om volkernplaten en witte kunststofkozijnen ‘op te halen’ is
daarom een koelere tussentijdse kleurkeuze voorgesteld.

interpretatie en vertaling historisch kleurbeeld
“Allemaal mooi en aardig, zo’n kleuronderzoek, maar wat moet
er nu op de voordeuren?” De corporatie had de voordeuren in
productie gegeven en stond te trappelen om een kleurcode
door te geven aan de timmerfabriek.
Op dat moment was het kleuronderzoek aan de garage nog
niet afgerond, de kleuren waren alleen aan de buitenkant
onderzocht, de beplating op de garagedeuren was er nog niet
afgehaald en het donkerder groen was dus nog niet gevonden.
Bekend waren toen alleen een grasgroen en een lichte oker.
combinatie met kunststofkozijnen en volkernplaten
Ons advies luidde toen: mooie kleuren, maar niet nu. Elke stap
moet goed zijn in zichzelf. De grote hoeveelheid witte kunststofkozijnen zou een dergelijke toevoeging van kleuren nu
niet overtuigend maken. Door het wit zou het grasgroen bij
de nieuwe voordeur nog helderder ogen. Het grasgroen moet
getemperd worden door het oker rondom op het kozijn.
We hebben ook overwogen om de oker alleen op het houten
kozijn rondom de nieuwe voordeur aan te brengen. Vanwege
het ernaast gelegen smoezelige okerkleurige paneel bij de wcraampjes hebben we hiervan afgezien. Deze verbijzonderingen
ter plaatse van de entree doen de samenhang en lengtewerking
van de gevel geen goed.

Reconstructie kleurbeeld garage.

Vandaar dat wij een tussentijdse kleurstelling hebben voorgesteld. Een groen dat nu niet de kleur van het gras benadert
maar de kleur van de heggen: ‘bedekter’, maar nog wel expressief, geen statig standgroen. Als verbindende kleur tussen dit
groen en het vele harde wit adviseerden we een warm grijzig
wit. De garage daarentegen zou in z’n oude luister kunnen
worden hersteld – qua detaillering van de deur, maar ook qua
kleurstelling. Als een parel die laat zien hoe kleurrijk en precies
de omliggende bebouwing ooit ontworpen is en hoe die in de
toekomst weer eruit zou kunnen zien.
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Eerste proef met nieuwe grasgroene voordeur en het grijzige wit dat wij hadden
voorgesteld voor het houten deurkozijn, de goot en de dakrand.
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Tweede proef met nieuwe grasgroene voordeur en lichtbeige op het houten deurkozijn, de goot en de dakrand.
Op afstand bekeken is de expressie van de gootlijn en de dakrand van de dakkapellen door de lichtbeige kleur achteruit gegaan. De belijning is minder scherp geworden, minder fris. De kleur van de volkernplaten heeft versterking gekregen. Minder
geschikte kleur op afstand dus.

Het effect van de kozijnkleur van
dichtbij: het grijzige wit onderstreept
het kader van de deur en daarmee de
gatwerking in de gevel.

Het lichte beige versterkt de onderlinge samenhang van de voordeur
en het metselwerk en is daarom, van
dichtbij gezien, een geschiktere kleur.

uitvoering historisch kleurbeeld
Ons voorstel voor de uitvoering van een tussentijds kleurbeeld
heeft het niet gehaald. Erfgoed gaf de voorkeur aan een directe uitvoering van de historische kleuren, in ieder geval voor
de voordeur. De voordeur kwam dus grasgroen uit de fabriek.
Over de kleur van het overige houtwerk is nog wel gediscussieerd. In de eerste proefopzet op de linker foto hebben het
deurkozijn, de gootlijst en de dakrand van de dakkapel nog het
door ons voorgestelde grijzige wit, in het tweede voorstel daarnaast is dit wit vervangen door een lichtbeige.
Voor de preciezelingen onder ons was dat een pijnlijke afweging. Wanneer je inzoomt op alleen de voordeur en haar omlijsting, zoals op de twee foto’s hiernaast, versterkt het lichtbeige
zonder twijfel de onderlinge samenhang van de voordeur met
het metselwerk en is daarom een geschiktere kleur. Het koelere
wit daarentegen onderstreept het kader van de deur en daarmee de gatwerking in de gevel, net zoals de witte kunststofkozijnen dat doen.
Wanneer je echter uitzoomt en de gevel op afstand bekijkt dan
is met name de expressie van de gootlijn en de dakrand van
de dakkapellen door het lichtbeige achteruit gegaan. De belijning is minder scherp geworden, minder fris. De kleur van de
volkernplaten heeft versterking gekregen.
Maar er spelen meer afwegingen een rol. Niet alleen esthetische, maar ook strategische en procesgerichte. Want als er
vanuit Erfgoed jarenlang voorbereidingen zijn getroffen en
gesprekken zijn gevoerd met de corporaties om de standaardvoordeuren en -kleuren bij komende onderhoudsbeurten te
vervangen door specifieke, bij de architectuur behorende, dan
wil je de realisatie daarvan niet nog weer 12 jaar uitstellen. Zeer
begrijpelijk! Bovendien leert de ervaring dat elke kleurverandering bij bewoners tot veel commotie leidt en daarom veel tijd
en aandacht kost. Dus liever dit traject één keer doorlopen dan
over 12 jaar nog een keer.
Eén ding is zeker: de communicatie met bewoners over een geplande kleurverandering kan en moet beter. Meer professionele
uitleg over wat de kleuren kunnen doen, met meer beelden.
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de straat

Dr.Wagenaarstraat
Links de digitale ondergrond die de
gemeente gebruikt bij herinrichting,
met in rood aanggegeven de eigendomsgrens.
Op de foto’s hiernaast zijn de bordessen, trappetjes en muurtjes te zien,
die niet in de digitale ondergrond zijn
getekend, omdat ze eigendom zijn
van de corporaties. Maar ook bij de
corporaties staan deze overgangselementen niet op de tekening.
Op de volgende bladzijde zijn de
overgangselementen in de digitale
ondergrond getekend. Het schema
ondereraan de rechter blz. toont
het ritme van de bordessen aan de
stenige (rode) kant van de straat en
het ritme van de entreepaden aan de
groene kant van de straat.

aanleiding voor de pilot
De vervanging van de riolering biedt ook voor deze straat in de
Geitenkamp uitzicht op een structurele vernieuwing en herontwerp van de straat. Hoe kunnen de profielen en bestratingsmaterialen aangepast worden? Hoe sluit de nieuwe inrichting en
materialisering van de openbare ruimte aan op de bestaande
bebouwing? En hoe ziet dat in detail eruit?
Er is door de verschillende gemeentelijke afdelingen, Erfgoed,
Stedenbouw en Landschap en de Stadsingenieurs veel energie gestoken om de aanvankelijk getekende standaardoplossingen voor de herbestrating om te buigen naar een plan dat
past bij dit tuindorp. Met veldwerk en inventarisaties, bezoek
aan steenhandelaren en uitwisseling van tekeningen. Het bleek
ondoenlijk voor de stadsingenieurs om de gewenste precisie in
de uitwerking te leveren, zoiets vraagt gewoon om extra tijd
en aandacht die tot nu toe in de reguliere werkplanning niet is
ingeruimd. De uitwerking tot aan detailniveau is dan ook achterwege gebleven. Een mooie kans voor ons om het stokje van
de gemeente over te nemen en de uitwerking aan de hand van
deze pilot te preciseren.
onvolledige ondergronden
Wat meteen opviel bij de digitale ondergronden van de gemeente was dat alle trapjes, bordessen, tuinmuren en tuinpaden ontbraken. Ook op de tekeningen van de corporaties waren
ze niet te vinden. Onhandig, dit verschil tussen tekening en
werkelijkheid. De overgangselementen in de Dr. Wagenaarstraat
zijn immers datgene wat deze straat zo bijzonder maakt.
Wat niet getekend is staat niet op het netvlies. Als het niet op
de tekening staat dan kun je het er ook niet over hebben. Dan
bestaat het niet als aandachtspunt, dan is het geen thema.
Vandaar de slechte staat van de overgangsgebieden, zij zijn gedurende al die jaren letterlijk en figuurlijk tussen wal en schip
gevallen in het onderhoud van corporaties en gemeente.
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Wij hebben de gehele straat uitgetekend, over de gehele lengte
en in de volle breedte, van gevel tot gevel, met alle overgangselementen als bordessen, trappetjes, tuinmuren en tuinpaden
naar de entreegebieden daarop. Pas door dit te tekenen ontdekten we de knelpunten voor de uitvoering. Deze knelpunten
liggen in de overgangen tussen gemeentelijk en corporatie-/
particulier bezit, met name aan de stenige kant van de straat,
daar waar de eigendomsgrens zich bevindt op de lijn van de
bordessen.
het onderhoud van een gedeelde stoep
De aandacht van de corporaties richt zich doorgaans op alleen
de bebouwing, en die van de gemeente alleen op de openbare
ruimte. In de Dr. Wagenaarstraat valt op dat de eigendomsgrens
niet samen met de rooilijn van de bebouwing ligt, maar aan de
stenige kant van de straat, halverwege de stoep, in de lijn van
de bordessen. In deze situatie zou juist samengewerkt moeten
worden bij onderhoudsopgaves. Dat is qua afstemming van het
onderhoud wat lastiger, omdat de eigenaren aan weerszijden
van de grens afspraken met elkaar moeten maken over de onderlinge aansluiting. Maar het is ook een mooie aanleiding om
de entreegebieden van de woningen weer tot hun recht te laten
komen.
Bij recente herbestratingen in de buurt is deze situatie door de
gemeente pragmatisch opgelost: de nieuwe betonnen stoeptegels zijn gewoon over het eigendom van de corporaties heen
gelegd tot aan de gevel. Het ruimtelijk effect is enorm. Door
de egale, blauwgrijze standaard stoeptegel ligt de stoep er als
een wezenloze strook, visueel totaal geïsoleerd van de rest. De
eigendomsgrens is zichtbaar gemaakt met een trottoirband,
dat wel, maar verder benadrukt deze uitvoering van de stoep
eerder een scheiding tussen weg en bebouwing, dan dat het
deze ruimtelijk op elkaar betrekt. Je valt als het ware met de
deur op straat.
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uitvoeringsprincipes zoom

De bordessen
zetten de bebouwing op een voetstuk en onderstrepen de buiging
en daling van de straat. De lange
lijn onderstreept de lengterichting
van de straat en wordt sprongsgewijs geritmeerd door de trapjes op
de koppen van de woonblokken.
Goot en bordes omlijsten de voorruimte van het huis.

De stoepjes
in het vlakke deel benadrukken de
maat van de woonblokken en worden onderbroken door de paden
naar de achtertuinen.
Goot en bordes omlijsten de voorruimte van het huis.
Materialisering bordes en stoepje
zijn identiek over de gehele lengte
van de straat. Ze sluiten qua kleur
aan bij de plint van bebouwing,
qua formaat bij de stoep.
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de opgave voor de stoepjes en bordessen
Juist in smalle, overvolle straten zoals de Dr. Wagenaarstraat
is de kwaliteit van de stoepjes zo belangrijk, omdat zij een
ordenende en bemiddelende rol vervullen tussen voordeur en
straat, én, omdat zij, hoe subtiel dan ook, een extra dimensie
geven aan de sfeer van het entreegebied. Daarnaast draagt
deze zoom ook in het lengteperspectief van de straat bij aan
een sterkere belijning en ruimtelijke continuïteit.
De Dr. Wagenaarstraat heeft qua aanleg een van de mooiste
zomen van de wijk: de aaneengeregen bordessen en in het
verlengde daarvan de smalle strook voorlangs de woningen.
Een markante strook, die er nu armoedig bij ligt, grauw en ongedifferentieerd. Deze situatie zou enorm verbeteren door een
nieuwe materialisering en aangepaste detaillering.
In de pilot zijn de inrichtingsprincipes uitgewerkt. De bordessen
op het klimmende deel en de stoepjes op het vlakke deel vormen met elkaar een strook voorlangs de woningen. Ze zetten
de bebouwing als het ware op een voetstuk en onderstrepen de
buiging en daling van de straat. De lange lijn van de bordessen
wordt sprongsgewijs geritmeerd door de trapjes op de koppen van de woonblokken. De stoepjes in het vlakke deel worden onderbroken door de paden naar de achtertuinen tussen
de woonblokken. De lange klimmende lijn van de bordessen
onderstreept de lengetrichting van de straat, de korte stoepjes
benadrukken de maat van de woonblokken.
De rand van de bordessen en stoepjes bestaat uit een rollaag
van klinkers. De bestrating tussen de gevel en rollaag sluit qua
kleur aan bij de plint van de bebouwing, qua materiaal bij de
stoep. De bordessen en stoepjes zijn dus zowel de zoom van
het huis als de zoom van de stoep.
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uitvoeringsprincipes bomen in smalle straten

Heldere belijning, inrichting en materialisering. Maaiveld versterkt
de lengtewerking van de straat.
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3e orde boom: straatruimte raakt op ooghoogte overvol, want ook de auto’s staan
nog tussen de bomen. Bomenrij en auto’s
vormen samen een prop in de straat, versnippering van de straatruimte.

1e orde boom: koepelwerking van de kruin,
helder, gelaagd straatbeeld: de onderkant
van de bebouwing, de goten en de lucht blijven in beeld en houden de ruimte bijeen.

Creutzbergstraat, parallelstraat, 1950, lage
bomen/kruinen verstoppen de onderkant
van de bebouwing, de straatruimte versnipperd.

Dr. Wagenaarstraat 2010, hoge kruinen,
maar door incidentele bomen in voortuinen
en ingeplantte boomvakken verrommelt het
perspectief.

de opgave voor de straat
bestrating
De bestrating moet rust in het straatbeeld brengen. De bestrating laat de straat als een geheel zien. Het is, samen met het
metselwerk van de gevels, de ondergrond voor alle ritmes en
herhalingen.
Heldere belijning versterkt de lengterichting van de straat.
Het kleurbeeld van de rijbaan en parkeerplaatsen sluit aan bij
dat van de gevels.
Het kleurbeeld van de stoep onderscheidt zich voldoende om
de belijning te versterken, maar het totale kleurbeeld van de
verharding blijft gebonden.

Regelmatige herhaling van boomsoort, onderlinge
afstand, volume en hoogte: snoeien! Plaatsing op
een rij. Ritme van de stammen, transparantie.

Bomen in de straat staan achter de rooilijn van de
koppen.

maat en plaats van de bomen
Het lijkt onlogisch om grote bomen te planten in smalle straten
met lage huisjes...maar soms zijn ze daar juist op hun plek. In
de schematische beelden op de linker bladzijde wordt de ruimtelijke werking van grote, danwel kleine bomen geïllustreerd. In
de Dr. Wagenaarstraat staan nu grote, 1e orde bomen.
Met de geplande rioleringswerkzaamheden zullen deze bomen
eruit moeten. In aanvang was het plan om 3e orde bomen terug
te planten. De keuze heeft te maken met het ontwerp van een
meer hiërarchisch geconcipiëerd bomenplan voor de gehele
wijk, waarbij de 1e orde bomen gedacht zijn voor de hoofdstructuur, en de 3e orde bomen voor de smalle woonstraten.
Bovendien zijn er twijfels, dat er in verband met de aanleg van
meer ondergrondse techniek in de straten de groeiruimte voor
de grote bomen beperkt zal zijn. De keuze voor kleine, 3e orde
boompjes zal ertoe leiden dat de straat nog voller oogt dan nu.
De daken die nu het klimmen en buigen van de straat zo mooi
in beeld brengen zullen in het perspectief verdwijnen achter de
kruinen van de bomen. De mooie kromming verdwijnt uit het
zicht. Mocht het niet mogelijk zijn om 1e orde bomen terug te
plaatsen dan zou overwogen kunnen worden om de grote bomen alleen aan de uiteinden van de straat te plaatsen en de rest
van de straat niet te herplanten.
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links: Afwisselend ritme van betonnen stoeptegels en klinkerstroken
verbijzonderen het pad.
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boven en onder: Hoe de bordessen
met de rollagen afgezoomd worden
en verbonden met de bebouwing.

Het desintegrerende
effect van de
rode rijbaan
en de lichtgrijze stoep.

Geel-bruinige
mix voor het
wegdek.

Betonnen
stoeptegels
met basalttoplaag.

een nieuw kleurpalet voor de bestrating
De recente herbestrating in de parallelstraat van de Dr. Wagenaarstraat laat goed zien wat in de toekomst anders zou moeten. Het heldere rood van de gebakken klinkers, het blauwgrijs
van de betonnen stoeptegels, maar ook de egale, ongenuanceerde uitstraling van deze materialen hebben een ingrijpend,
desintegrerend ruimtelijk effect, omdat ze niet aansluiten bij
het gemêleerde en verweerde oppervlak van de bebouwing en
de overige elementen in de buitenruimte.
De gemeentelijke afdelingen Erfgoed en Stedenbouw & Landschap hebben daarom het initiatief genomen om een nieuw en
specifiek assortiment stenen voor de gehele Geitenkamp uit te
zoeken en hebben ons gevraagd om daarbij te adviseren.
De keuze voor de smalle woonstraten zoals de Dr. Wagenaarstraat is daarbij gevallen op een geel/bruinig klinkermengsel
voor het wegdek, een grijze stoeptegel met een donkere basalttoplaag voor de stoep en een donkerpaarse, genuanceerde
tegel voor de zoom, afgebiesd met een rollaag van een rode
klinker.
De zoom tussen bebouwing en stoep versterkt het contrast
tussen de stenige en groene kant in het dwarsprofiel, omdat
hij de rand markanter maakt. Daarnaast verrijkt de zoom het
lengteperspectief van de straat door een betere balans tussen
het afwisselend ritme van de dwarsdaken, de goten, de bomen
en de continuïteit van de lange lijnen in de bebouwing, de parkeerstrook en de bestrating.

Donkerpaarse
tegel als verbijzondering
van stoepjes
en bordessen.
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Bij de keuze voor de kleur, het formaat en het legpatroon van
de bestrating zijn de volgende aspecten van belang geweest:
balans tussen rijloper, stoep, zoom
subtiele licht-donkercontrasten tussen de kleuren. De stroken
moeten zich van elkaar onderscheiden maar tegelijkertijd met
elkaar én met de bebouwing in verband blijven. Het maaiveld
moet niet in afzonderlijke stroken uiteenvallen.
Bestaand materiaal.

Voorstel nieuwe materialen.

zoom
vierkante tegel, 20x20 cm, donkere ondergrond, paars, vangt
de enigzins fletse, verweerde gevelstenen op, bemiddelt in
formaat en kleur tussen bebouwing en stoep. Het vierkante
formaat contrasteert enerzijds met dat van de gevelsteen, maar
knipoogt naar het iets grotere formaat van de stoeptegel. Het
kleinere tegelformaat van de zoom en het afwijkende legpatroon benadrukken het meer private ten opzichte van het openbare terrein van de stoep.
stoep
vierkante tegel, 30x30 cm, donker bruingrijs, basalttoplaag.
Genuanceerd kleurbeeld moet aansluiten bij de bestaande oude
verweerde stenen die niet vervangen worden en licht afsteken
bij het kleurbeeld van de zoom. Zoom en stoep moeten samen ogen als één, weliswaar gedifferentieerd onderdeel van de
straatruimte.
rijloper
mix van gelige en bruinige, paarsige gebakken klinkers. Afstemming met geschakeerd en verweerd kleurbeeld metselwerk
bebouwing.
Getrommeld of niet? Wat bij de oude straatklinkers in de wijk
zo mooi is, is de onregelmatige, afgesleten vorm. Het levert een
rijke, sprankelende textuur in het wegdek op. De wisselende
lichtsituaties zijn juist bij hellende straten een mooi gegeven,
de toekomstige materiaalkeuze zou hierop moeten inspelen.
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De bouwplaat maakt het samenspel zichtbaar van alle motieven en patronen.
Aan de oostelijke entree van de straat ligt de bebouwing in de lijn van de
voortuinen en bordessen en versmalt het profiel. Zo wordt het effect van
de omlijsting versterkt. Aan de westkant van de straat worden de kopwoningen door een haag omzoomd. De diepe achtertuinen bieden een
mooie voorgrond voor de kopgevels aan weerszijden van de straat. In deze
tekening staan de bomen niet op een rij, maar aan begin en einde van de
straat en bij het pad naar de achtertuinen. Er wordt niet tussen de bomen
geparkeerd, zo ontstaat nog drie keer een zicht op de volle breedte van de
straat. Waar de bomen staan liggen ook de drempels.
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naar een nieuw ruimtebeeld
In een straat is er altijd sprake van gedeeld eigendom. De bebouwing is van de corporaties en van particulieren, de openbare ruimte van de gemeente. Daarmee zijn er ook verschillen in
de omvang en het ritme van het onderhoud. Dat heeft gevolgen
voor de ruimtelijke ontwikkeling/verschijningsvorm van straten.
Huizen die ooit met elkaar een geheel vormden komen meer op
zichzelf te staan doordat voordeuren, kozijnen, dakkapellen,
dakranden, schoorstenen en kleuren op verschillende manieren
aangepast of vervangen worden. Het ruimtebeeld kan uit elkaar
vallen wanneer bij de herinrichting van de straat niet op de
aansluiting met de bebouwing wordt gelet.
Om bij gedeeld eigendom toch het collectieve beeld in stand te
houden en te herstellen, moet voor alle eigenaren duidelijk zijn
wat hun bijdrage aan dat collectieve beeld kan zijn.
Dan moet er informatie beschikbaar zijn over het beeld en de
gewenste uitvoering van boven beschreven onderdelen in de
toekomst. Als dit materiaal voor iedereen beschikbaar is dan
maakt het niet meer uit wanneer iemand iets doet. Stukje voor
stukje kan het straatbeeld weer opgebouwd worden.
Op de linker bladzijde is de straat over de gehele lengte getekend, als een bouwplaat. Het maakt de optelling zichtbaar van
alle motieven en patronen van bebouwing en inrichting van de
straat samen.
Op de volgende twee bladzijdes zijn het huidige straatbeeld en
het mogelijke straatbeeld in de toekomst met elkaar te vergelijken. In de collage rechts zijn de historische kleuren/materialen
in de bebouwing gemonteerd samen met het nieuwe ontwerp
voor de bestrating. Als een toekomstbeeld, een koers, waar de
verschillende spelers stap voor stap naartoe kunnen werken.
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Huidige situatie.
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Toekomstige situatie met vernieuwde bestrating, nieuwe voordeuren, nieuwe kozijnen en ramen en nieuw schilderwerk. Gebonden kleurbeeld door de bruinige mix straatklinkers met het okerkleurige schilderwerk van de bebouwing en het groen van de kozijnen en voordeuren met de beplanting.
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Dr. Bosstraat
•
•
•
•
•
•

de straat
de voortuin
de rand naar de straat
het tuinhek
het plantvak
de erfscheiding naar de buren

Wat speelt er:
De corporaties hebben in 2011 voorgesteld in het kader van de leefbaarheid de tuinen aan te
pakken met de bewoners. TID is door de wijkopbouwwerkers van de corporaties benaderd om
een stappenplan voor de voorbereiding en uitvoering van de aanpak te maken. Onze conclusie
was dat, voordat je met bewoners de tuinen op gaat knappen eerst het achterstallig bouwkundig onderhoud aan de tuinen op orde moet zijn. Het repareren van grondkeringen, trapjes en de
zoom naar de bestrating is werk voor de corporatie. Het valt onder onderhoud en hoort niet thuis
in het budget voor de leefbaarheid.
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De Dr. Bosstraat, met aan het eind van de straat de trap naar het park.
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de straat
De Dr. Bosstraat is een smalle woonstraat achter de Markt, met
aan weerszijden voortuinen. Naar het eind van de straat neemt
het hoogteverschil toe en eindigt in een stenen trap naar het
park aan de Grensweg. Het is echt een woonstraat. De tuinen
en de straat zijn een verlengstuk van het huis. De twee zijden
van de straat zijn verschillend bebouwd en in bezit van verschillende corporaties. Aan de noordzijde van de straat zijn de
voortuinen ondiep en goed bezond. Aan de zuidzijde zijn de
tuinen dieper, en minder bezond, maar het is de belangrijkste
buitenruimte voor de bewoners, omdat ze aan de achterzijde
maar een klein plaatsje hebben. De tuinen aan de Dr. Bosstraat
worden goed gebruikt en om die reden is het begrijpelijk dat
er aan de zuidzijde van de straat steeds meer schuttingen rond
de tuinen verschijnen. Veel voortuinen zijn verhard en er is nog
nauwelijks sprake van een groene zoom tussen de woningen
en de straat. De grote verschillen tussen de tuintjes en de grote
verscheidenheid aan hekwerken maken het straatbeeld niet
rijker maar rommeliger.
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De muurtjes en luifels rond de poorten vallen nauwelijks meer op in het straatbeeld.

de bijzondere onderdelen in het geheel
Tussen die grote verscheidenheid vallen de bijzondere elementen in de straat niet meer op. Zoals de gemetselde keermuren
op de hoeken van de straat en de topgevels in de straatwand,
met plantenbakken onder de ramen en een luifel boven de
poort naar de de achtertuinen. De van oorsprong afwijkende,
en daardoor vanuit de straat herkenbare omlijsting van de
poort is nu gewoon een van de vele verschillen. De onderdelen
worden niet meer herkend als iets bijzonders dat bij de gehele
straatwand hoort. Een van de gemetselde keermuren is ondertussen vervangen door betonnen planken. Daardoor is de de
reeks ‘keermuur-kopgevel-kopgevel-kopgevel-keermuur’ uit
elkaar gevallen. Hoe die reeks werkte is goed te zien op de
foto’s op de volgende bladzijdes; er staan geen bomen (en
auto’s) in de straat, de tuintjes liggen achter de hagen en niet
aan de straat.
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De Dr. Bosstraat in de dertiger jaren. Het huis van de slager
rechts heeft een tuinhek op een muurtje. De tuinen in de
Dr. Bosstraat hebben allemaal een haag, tussen de betonnen paaltjes die nog steeds op een aantal plekken staan.
Tussen de haag en de straat is een opstaand randje te zien.
Er staan geen bomen in de straat en de dakkapellen zijn
nog klein. Daardoor zijn de dwarskappen veel beter zichtbaar dan in de huidige situatie. Bij de dwarskappen zijn er
bloembakken onder de ramen, bij de dubbele dwarskap
ook een luifel en een poort. De verbijzonderingen in de
straatwand vormen een duidelijk zichtbare reeks.

de voortuin
Het vernieuwen van een voortuintje begint meestal hoopvol:
een mooi terras, ruimte om te spelen, en een houten hekje,
dat is veel mooier dan die betonnen paaltjes met gaas. En een
mooie bloeiende plant in plaats van die saaie haag. Maar bij
de uitvoering blijken die betonnen paaltjes wel erg diep in de
grond te zitten, en onhanteerbaar zwaar te zijn. Voor ze er uit
zijn is de zaterdag al bijna voorbij. En waar laat je die dingen? Bij het uitvlakken van het terras blijkt het te overbruggen
hoogteverschil toch groter dan gedacht. En dat verschil moet
nu in één keer in de rand naar de stoep overbrugd worden. Dat
vraagt weer om een veel forsere grondkering dan het bestaande randje. En waar zet je nieuwe paaltjes voor het hekwerk? Op
de nieuwe tegels? Op grondkering? Er tussenin? En waarmee vul
je dat dan weer op? Het zijn te veel vragen om in een weekeinde
op te lossen, en vaak komt het er daarna ook niet meer van. De
tuinstoelen staan er, de rolcontainer in de hoek. Het is niet geworden wat men dacht, maar het ligt er. En na verloop van tijd
blijkt ook dat het geluid niet meer gedempt wordt, er minder
ruimte voor vogels is en de planten in potten veel meer onderhoud vragen dan verwacht.
Het tegenvallend resultaat van de voortuinen rijgt zich langzamerhand aaneen door de hele straat. Dat is jammer van het
uitgegeven geld en alle energie die erin gestopt is.
Ook investeringen van de woningbouwvereniging leveren niet
altijd het beoogde resultaat. Bij een van de hoekwoningen is de
gemetselde keermuur uitgezakt en vervangen door een prefab
betonnen keermuur. Metselwerk is natuurlijk duurder, maar het
resultaat van het beton is armoedig en het schilderwerk maakt
het er zeker niet beter op.
Hoe komt zo’n rommelige straat weer op orde?
Waar ligt het nu eigenlijk aan, hoe kun je het aanpakken, wie
doet wat en hoe krijg je er weer zin in?
De woningen in deze straat zijn van twee verschillende corporaties. De bebouwing is zo’n 80 jaar oud en kent veel aanpassingen en vervangingen, en hetzelfde geldt voor de randen van
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De muurtjes en luifels rond de poorten
vallen niet meer op.

Met een schutting meer privacy.

Mooi straatwerk, haastig hekje.

De erfgrens met de buren.

De keermuur op de straathoeken valt
niet meer op.

Waar is de tuin? Het tuinhekje staat in
feite tussen de trottoirtegels.

Robuust en onderhoudsvrij.

Een opgedeeld ‘gedeeld’ pad naar de
voordeuren.

De keermuur aan het andere straateinde
is vervangen door betonnen planken.

Tussen alle verharding komt een hekje
niet echt tot zijn recht.

Een onderhoudsvrij terras.

Het opgedeeld ‘gedeeld’ pad naar de
voordeuren vanaf de straat.
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Hoe maak je hier een tuinhekje vast?

De erfgrens met de buren.

Wel een terras, maar weinig beschutting.

de tuinen. Maar omdat dat sinds de zeventiger jaren een zaak
van de huurders is, is er geen voortuin meer met dezelfde rand.
Volgens verkoopfolders leidt individualiteit en diversiteit altijd
tot een levendig, afwisselend en kleurrijk straatbeeld. Maar dat
is niet zonder meer zo. Omdat de tuinen nu vooral stenig zijn
en niet meer groen. Je ziet allemaal verschillende soorten bestratingen, tegels, stenen, betonelementen, en hekjes en schuttingen. Maar de tuinen zijn niet groot en het aandeel van de
verharding is flink toegenomen. Het zijn eigenlijk geen tuinen
maar plaatsjes die bij het huis horen. Straat, stoep, tuin en huis
bestaan allemaal voornamelijk uit stenen. Alles net verschillend,
maar weer niet verschillend genoeg om afwisselend en kleurrijk te zijn. Het aandeel van planten en hagen is te klein om met
elkaar een groene rand/buffer te vormen die de stenen van de
gevel scheidt van de stenen van de straat. Het lijkt een ingewikkelde formule: Als tuintjes ‘groen’ zijn kunnen ze onderling
heel erg verschillen, maar bij elkaar vormen ze toch een ‘groen’
geheel dat anders is dan de stenen van de straat en de bebouwing. En dan wordt het wél afwisselend.
In tegenstelling van wat vaak beweerd wordt willen bewoners
wel degelijk iets met hun voortuin. Als je bewoners vraagt
wat ze met hun tuin zouden willen dan gaat het vaak over een
nieuw hekje, bloeiende planten en mooiere tegels. Ze willen een
vlak terras en genoeg ruimte om te spelen. Ze willen ook graag
zicht vanuit de woonkamer op de straat, maar niet echt zicht op
de tuin van de buren. Ze kunnen dus precies het gebruik van de
ruimte benoemen, en wat ze wel en niet willen zien. Dat is dus
niet het probleem, en daar willen mensen ook tijd en energie in
stoppen.
Maar een tuin is geen televisie of bankstel. Het is geen kanten-klaar product. Er zijn genoeg kant-en-klaar onderdelen te
koop, maar uiteindelijk moet het toch tussen de gevel, de straat
en de buren ingevleid worden. Tussen bestaand en vaak oud
materiaal, met alle bijbehorende hoogteverschillen en hoekverdraaiingen. Precies daar zit het probleem waar geen tijdschrift
of bouwmarkt je voor gewaarschuwd had.
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Voorstel voor de rand van de ondiepe
tuinen aan de noordzijde van de Dr.
Bosstraat:
Aan weerszijden van de erfscheiding
met de buren een plantvak maken van
50 cm met daarin een haag van ca. 1.8
meter hoog: geen zicht in de tuin van
de buren.
Aan de straatzijde een rollaag van
klinkers tegen de erfgrens. De rollaag is
de zoom van de tuin, en ook meteen de
rand van het tuinpad.
Achter de rollaag ligt een plantvak van
50 cm diep, en daarachter het hoger
liggende terras met rondom een betonnen opsluitband. Het terras is ca. 1,8x
3 meter, groot genoeg om te spelen en
voor een een bankje en een klein tafeltje. Het plantvak naar de straat kan met
een haag gevuld worden, of met planten
en bloemen en een hekje. Het hekje
loopt tot aan de brede dwarshaag met
de buren, dus nooit twee verschillende
hekjes direct naast elkaar.
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Schema voor de ondiepe voortuin:
hagen (groen), plantvak (bruin), voetpad (grijs), tuin/terras (wit).

Schema 1 diepe voortuin:
hagen (groen), plantvak (bruin), gedeeld voetpad (grijs), tuin/terras (wit).

Schema 2 diepe voortuin: hagen (groen), plantvak (bruin), elk huis een
eigen voetpad (grijs), tuin/terras (wit).

Het probleem zit vooral in de rand. Bij het uitvlakken en bestraten van een tuin moeten er in de rand twee problemen opgelost
worden: de aansluiting op het materiaal van de buren en de
straat, en het in één keer overbruggen van het hoogteverschil.
Dat geldt niet alleen voor de extreme situatie van de Geitenkamp maar eigenlijk voor alle voortuinen. Het is niet eenvoudig, vooral niet als er nog een hekje geplaatst moet worden.
Waar gaan de paaltjes de grond in? En wat voor paaltjes kies je,
hout of beton of staal? En hoe dik?
Hoogteverschillen worden niet langer moeiteloos opgevangen met een plantvak, en er is geen haag meer die een niet zo
nauwkeurige rand bedekt (zie de tekening op de linkerpagina).
Achteraf gezien blijkt dat door het plantvak een aantal problemen gewoon niet bestond zoals hoekverdraaiïngen, hoogteverschillen en aansluitingen van verschillende materialen.
Vanuit constructief oogpunt bekeken is een plantvak met
groene erfscheiding dus een veel eenvoudiger oplossing voor
de rand, zeker voor doe-het-zelvers. Het hoogteverschil kan
met een eenvoudige kantplank aan de zijde van het uitgevlakte
terras opgelost worden en daardoor kan de rand met de stoep
eenvoudig met een koppenrand of rollaag uitgevoerd worden.
En hoekverdraaiingen zijn geen probleem, tuinaarde hoeft niet
gezaagd of gesneden te worden. De uitvoering wordt er een
stuk eenvoudiger door.
Een plantvak bij de tuin van de buren lost ook hier de hoogteen materiaalverschillen op. En als de beplanting doorloopt tot
aan de straat, kan ieders hekje tegen de beplanting eindigen
en is er geen discussie over de aansluiting van de verschillende
tuinhekjes.
Een belangrijk argument voor de terugkeer van de haag is dus
vooral dat het handig is, en heel goedkoop!
Plantvakken maken zo de rand en vormen de basis van de tuin.
Als ze minimaal 50 centimeter breed zijn kan er genoeg in
groeien. Nu kan het invullen beginnen.
Wat plant je in het plantvak naar de buren en hoe hoog moet
het worden? Wat in het plantvak naar de straat en hoe hoogof
hoe laag moet dat zijn?
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Van welk materiaal wordt het pad en het terras? Hoe breed en
hoe groot?
Komt er alleen een hekje bij het pad, of langs de hele voortuin?
Staat dat voor of achter de beplanting?
Deze aanleg is in een paar winteravonden te bedenken, en in
een weekeinde aan te leggen. Dat is overzichtelijk.
Met een dergelijke aanpak van de tuinen is het denkbaar dat
bewoners het zelf aanleggen, maar ook dat de corporaties de
de plantvakken en het tuinpad aanleggen en daarmee voor de
voortuinen een stevig kader aanbieden. De bewoners kunnen
dat vervolgens naar wens invullen. En misschien is het handig
om een paar proeftuinen te maken, dan kan iedereen zien hoe
het werkt.

boven: Bestaande situatie.
links: Fotomontage van het tuinenvoorstel in de Dr. Bosstraat: hogere
dwarshagen tussen de tuinen en een afwisselende invulling met hagen,
planten en hekjes naar de straat. Geen zicht op de buren, maar wel op de
straat, en een vlak terras voor het huis.
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aanbevelingen
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bebouwing
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algemeen
Metselwerk, hout en keramische dakpannen zijn de basismaterialen van de bebouwing.
De detaillering is kleinschalig en ambachtelijk, ze laten sporen
van bewerking zien en verweren en verouderen mooi. De oppervlakken bestaan uit optellingen van onderdelen, naden en
negges. Gladde industriële materialen zonder onregelmatigheden gaan nooit op in het geheel, maar blijven blinde oppervlakken. Het kleurgebruik is heel eigen en komt nauwelijks voor
in de RAL-waaier. Materialen die alleen in RAL-kleuren leverbaar zijn, zijn niet geschikt voor tuindorpen.
De gevelonderdelen staan nooit op zichzelf, maar zijn gegroepeerd in verschillende motieven.
• Neem als corporatie of gemeente het initiatief om historische kennis te inventariseren en inzichtelijk, beschikbaar
en toegankelijk te maken over alle onderdelen die vervangen (gaan) worden zoals: kozijnen, voordeuren, schuren,
hang- en sluitwerk, erfscheidingen, stoepen, paden, goten,
tuinhekjes, muurtjes. zonweringen, verlichtingsarmaturen.
• Analyseer en teken de motieven voor de gehele straatwand.
• Ontwerp een toekomstbeeld. Bij vervanging het onderdeel
altijd relateren aan de andere onderdelen binnen het motief
en aan het effect van de herhaling, ritmering en verweving
in de gehele gevelwand, in het kleurconcept en in de rol
van de details.
• Maak een onderhoudsplan.
• Reserveer budget.
• Maak herontwerp van de onderdelen, uitvoeringstekeningen, prijs en producenten (ook) beschikbaar voor particulieren.

metselwerk
Wees behoedzaam met schoonmaken, impregneren en voegen
van bestaand metselwerk. Voegwerk is maatwerk en verkeerd
voegwerk is vrijwel onherstelbaar.
• Nooit platvol voegen, daardoor vergrijst de gevel.
• Maak altijd een proefvlak; de voeg moet het kleurbeeld van
het metselwerk ophalen.
• Houdt de tweekleurigheid van het metselwerk leesbaar
door een verschil in voegkleur.
• Zoek naar de beste voegoplossing qua samenstelling, textuur en kleur; zand en korrel moeten zichtbaar blijven.
• Zoek de juiste mix tussen kleur zand, cement en kalksoort.
• Geen kant en klare kleurmix gebruiken, te structuurloos.
dak
Handhaaf of herstel de ritmering door schoorstenen.
Houdt het dakvlak als geheel leesbaar.
Gebruik alleen keramische dakpannen.
dakkapellen
Houdt de vorm van het kader/de lijst sterk.
Detailleer raam en glasvlak op eenzelfde wijze.
Maak geen zichtbaar verschil tussen vaste en draaiende delen;
Voorkom sprongen in de glaslijn, zowel in de hoogte als in de
diepte.
Houdt de maat van alle glasvlakken gelijk.
Houdt de onderkant van de dakkapel strak.
Zorg dat kleur en materiaal van zijwangen van de dakkapellen
afgestemd zijn op die van de pannen.
Zijwangen hebben net als panelen een belijning en textuur, een
horizontale/verticale geleding en daardoor een levendig materiaalkarakter. Geen monochroom plaatmateriaal gebruiken.
Maak duidelijke keuzes waar het dak van de kapel bijhoort:
onderdeel van de doos of petje op de doos.

schilderwerk
Maak voorafgaand aan schilderbeurten, renovaties en vervangingen een kleuranalyse en kleurplan zodat er meer samenhang ontstaat in het gevelbeeld en werk daar in de komende
schilderbeurten naar toe.
• Laat elk kleurplan gepaard gaan met kleurhistorisch onderzoek.
• Bouw een database op van alle kleuronderzoeken in de
buurt/wijk.
• Bewaar bij vervanging de oorspronkelijke onderdelen voor
toekomstig onderzoek.
• Informeer bewoners op tijd en betrek ze bij het kleuronderzoek voor het achterhalen van oorspronkelijke onderdelen
en fotomateriaal.
• Maak het toekomstige kleurbeeld inzichtelijk voor de bewoners door middel van visualisering, fotocollages, uitleg op
locatie en een proefwoning.
• Neem voor de proefwoning een hoeklocatie met alle onderdelen van de bebouwing.
• Neem de werkzaamheden op in de planning van de werkvoorbereiding en reserveer budget.
voordeuren
Voordeuren zijn het ornament van de bebouwing en de blikvanger van de straat.
Ze zijn rijk gedetailleerd en meerkleurig en het kleurbeeld legt
een relatie met de voortuin en de beplanting in de straat.
Ze zijn voornamelijk gesloten, hebben reliëf en een klein raam
dat als sieraad in het vlak is opgenomen.
kozijnen
Let bij vervanging op de ‘filterwerking’ van roedes en stijlen.
Zoek een nieuwe balans in de onderverdeling van het kozijn.
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straat
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algemeen
Teken bij herinrichting de gehele straat, met de bestrating, de
entreemotieven, de kruisingen en verbijzonderingen, de stoepen, bordessen en stoepjes maar ook de bebouwing met koppen en kappen, entreemotieven en ritmering van de gevel.
Relateer het ontwerp aan de overgang openbaar-prive en de
motieven in de gevel.
Benoem/teken de postie ten opzichte van de aangrenzende
straten, welke motieven zijn de baas?
Teken de beëindiging van de straat en de blikvangers (bouwplaat).

bestrating en stoep
Stem kleur en materiaalbeeld af op bebouwing en bestaand
materiaal in overgang openbaar-privé.
Zorg bij combinatie van oud en nieuw materiaal voor een samenhangend kleurbeeld.
bomen
Bomen hoeven niet automatisch in een rij, bepaal entreemotieven, ritme en groepering in verband met vorm, maat en beëindiging van de straat.
Bepaal de maat en positie van de bomen altijd ten opzichte van
gootlijn, noklijn, voortuinen, poorten en de auto’s in de totale
plattegrond en het profiel.
parkeren
Bepaal positie en groepering parkeerplaatsen niet alleen vanuit
de plattegrond, maar ook vanuit het ruimtebeeld en in samenhang met bomen, tuinen en bebouwing.
Zorg voor rustpunten in de straat. Bijvoorbeeld bij de entree
van de straat en bij toegangen naar achterpaden.
Geen parkeerplaatsen in de looplijn van trottoirs situeren.
Geen parkeerplaatsen voor blikvangers situeren.
plantsoen en groenstrook
Bepaal welk groen in de openbare ruimte bij het domein van de
woning en welk groen bij het domein van de straat hoort.
Plaats afvalcontainers in de zone van de parkeerplaatsen en
niet in groenstroken.
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overgang openbaar privé

algemeen
Maak bij een herontwerp een tekening van de hele straat inclusief de bebouwingswanden met de motieven en ritmering.
Relateer het herontwerp aan de inrichting van de straat en aan
de motieven in de gevel.
Tuin en stoep horen bij de bebouwing, dus ook in de planningen en begrotingen voor dagelijks onderhoud en renovatie.
Stem de aanpak tuin en stoep af met de aanpak openbare
ruimte, in tijd en in ontwerp en materialisering.
voortuinen
Voortuinen zijn de collectieve zoom van de straat. Beheer en
onderhoud van de beplanting zijn een zaak van de bewoners.
Maar beheer en onderhoud van bouwkundige onderdelen zoals
grondkeringen, keermuren, trapjes, paden, hekwerken, tuinhekjes en tuinmuurtjes zijn maatwerk en vakwerk en een zaak
van de corporatie/eigenaar/VVE.
Goed beheer en onderhoud beginnen bij het overzichtelijk sorteren van de opgave, koppelen van de werkzaamheden aan de
juiste budgetten, een duidelijk plan van aanpak en een goede
afstemming in de werkvoorbereiding.
• Inventariseer de staat van grondkeringen, keermuren, paden, hekwerken, muurtjes en trappen.
• Beoordeeel wat vervangen en gerepareerd moet worden.
• Maak een basisplan voor de tuinen met de aansluitingen op
de straat en buurtuinen, hekwerk en tuinhekje.
• Maak de basis in orde, zodat de collectieve zoom in tact
blijft en de bewoners de tuin naar eigen wens kunnen invullen.
Ook bij renovatie of verkoop van de woningen: herstel/repareer
haag, hekwerk, grondkeringen en trapjes enz. en breng plantvakken aan en plant hagen zodat de basis in orde is en de tuin
‘panklaar’ voor de nieuwe bewoners.
Overweeg een collectief beheer van de hagen, als corporatie,
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VVE of met de bewoners van de straat.
Bij het opknappen van de voortuinen samen met bewoners in
het kader van het woongenoegen en de sociale samenhang is
het voorwaarde dat het structureel onderhoud op orde is of
meegenomen wordt. In dat laatste geval is er sprake van een
gezamenlijke opgave waarbij woonconsulenten en de onderhoudsafdeling gezamenlijk de werkvoorbereiding doen, de
budgetten op tijd reserveren en de juiste volgorde bepaald
wordt. Bijvoorbeeld: eerst opruimen met bewoners, aansluitend
structureel onderhoud door de corporatie/VVE en vervolgens
het invullen met beplanting, terras enzovoorts.
stoepje en bordes
Bij renovatie en herbestrating (riolering).
• Inventariseer en teken de overgangselementen in de straat
over de gehele lengte, er zijn bijna altijd verschillen tussen de koppen en het middenstuk en in het verloop van de
straat.
• Onderzoek waar de eigendomsgrens tussen gemeente en
corporatie/eigenaren ligt.
• Teken de grens in.
• Bepaal welke elementen grensoverschrijdend zijn.
• Maak een inventarisatie van de overgangen.
• Reserveer bij renovatie van woningen of herbestrating van
de openbare ruimte budget voor de overgang openbaarprivé.
• Bepaal de werkvolgorde.
• Bepaal wanneer de overgang openbaar-privé meegenomen
wordt en door wie.
• Neem de overgang openbaar-privé op in de meerjarenonderhoudsbegroting (dus in tekeningen, stand van onderhoud, plan van aanpak en instructies en overdracht van
wijkopzichters).
• Breng kennis en data bijeen en wissel deze uit tussen cor-

poratie en gemeente;
Bij werkzaamheden aan straat of bebouwing altijd afstemming tussen beheerders van woningen en openbare ruimte
over de aanpak van stoepen en bordessen.
• Beleid?
Zorg dat je kennis beschikbaar hebt als het nodig is voor de
uitvoering.
Bij dagelijks onderhoud:
Corporaties zorgen voor overdracht van nieuw beleid ten
aanzien van de overgang openbaar-privé naar de werkvloer
en wijkopzichters, die belast zijn met reparaties en dagelijks
onderhoud.
•

achtertuinen
De erfafscheiding vormt de zoom van de tuin maar ook de
zoom van het achterpad of het binnenterrein.
• Vermijd dichte hoge schuttingen ivm. zicht, contact met de
buren, op het achterpad en evt. binnenterrein en het gevoel
van veiligheid zowel in de woningen als op de achterpaden.
• Verleg inbraakpreventie naar de gevels.
• Overweeg pergola’s en gaas in plaats van dichte schuttingen.
• Zorg bij houten erfscheidingen voor een plantstrook langs
het achterpad.
• Betrek bij het ontwerp voor de erfafscheidingen altijd het
achterpad en het binnenterrein.
• Handhaaf en herstel oorspronkelijke tuinmuurtjes, schuurtjes en bestrating, ze maken onderdeel uit van de totale
compositie.
binnenterreinen/collectieve terreinen
Betrek bij het ontwerp voor de herinrichting van het binnenterrein altijd de erfafscheidingen van omringende tuinen.
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Catalogus historische voordeuren Geitenkamp
Ter ondersteuning van de kwaliteitsverbetering heeft de afdeling Openbare ruimte en Erfgoed, Gemeente Arnhem een
inventarisatie gemaakt van de historische voordeuren in de
Geitenkamp. Hieronder de toelichting van de gemeente op dit
project:
particuliere initiatieven
Steeds meer woningen van corporaties worden verkocht aan
particulieren. Hierdoor is een stroom individuele wijzigingsaanvragen op gang gekomen die zorgen voor incidentele oplossingen. Geitenkamp is sinds 2008 beschermd als rijksbeschermd
stadsgezicht. Aangezien de karakteristieken van de wijk voortkomen uit de samenhang tussen onderdelen is het van groot
bewlang om de samenhang te behouden en waar mogelijk
te versterken. Veel aanvragen kunnen worden ondervangen
door de welstandsnota waardoor de beeldkwaliteit behouden
en versterkt kan worden. Recentelijk is een aanvraag ontvangen voor het vervangen van een voordeur. Hiervoor dient een
bouwvergunning te worden aangevraagd. De commissie van
welstand en monumenten is in 2009 geraadpleegd over deze
ontwikkelingen in de wijk. De commissie heeft geadviseerd om
op basis van historisch onderzoek een ontwerp voor de deuren
te maken om met reconstructie het historische beeld weer te
kunnen versterken.
De aanvragers zijn gewezen op het belang van het behoud en
versterken van samenhang in de wijk en de waarde van het reconstrueren van de historische voordeuren. Hier heeft men veel
begrip voor en ziet hier uiteindelijk ook de meerwaarde wel van
in.
Het is echter moeilijk uit te leggen dat voor het vervangen van
een voordeur een onderzoek moet worden gedaan naar historische voordeuren en dat hiervoor werktekeningen gemaakt
dienen te worden, terwijl bij bouwmarkten legio van historische

deuren voor beperkte prijzen te koop zijn. Een dergelijke onderzoeks- en ontwerpopgave staat voor een particulier in geen
verhouding tot de investeringskosten van de voordeur.
doelstelling inventarisatie: waar zat welke deur?
De afdeling Erfgoed heeft een inventarisatie uitgevoerd om een
drietal in situ behouden voordeuren te documenteren en met
historisch fotomateriaal een overzicht te krijgen van inmiddels
verdwenen historische voordeuren in de Geitenkamp. Waar zat
welke deur? Dit onderzoek heeft tot doel om inzicht te krijgen
welke huizen welke type deur hebben gehad. Hierdoor kan een
redelijk nauwkeurig beeld ontstaan van de vormgeving van
voordeuren per type woning in de wijk.
catalogus voordeuren Geitenkamp
Op basis van het onderzoek wordt door een marktpartij een
catalogus samengesteld met een tiental deuren. Elk van de
deuren behoort bij een woningcomplex in de wijk. De catalogus
bevat werktekeningen van een bij benadering te reconstrueren
voordeur met bijbehorende fabricagekosten. De prijzen kunnen uiteen lopen naar gelang er bijvoorbeeld behoefte is om
deuren te voorzien van extra voorzieningen zoals driepuntsluiting en/of installatiekosten. Mocht een eigenaar het initiatief
hebben om een nieuwe deur te plaatsen, dan ligt een tekening
met kostenoverzicht klaar bij een gemeentelijk loket. Per adres
kan namelijk worden bepaald welke deur er heeft gezeten. Dit
biedt duidelijkheid, is klantgericht en met een cultuurhistorische onderbouwing zien eigenaren ook de meewaarde voor de
kwaliteit van de leefomgeving. (....)
aanvullende onderzoeken
Het verdient aanbeveling om de inventarisaatie van fotomateriaal te complementeren door archief- en kleurenonderzoek
(bouwtekeningen, archief corporaties). Hiermee kan met meer
zekerheid de kleurstelling en detaillering van de deuren worden benaderd. Een verdere verdiepingsslag dient nog te worden
gemaakt.
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