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BUNDELEN
De tijdschriften Detail in Architectuur en de Architectgaan hun l«achten bundelen.

Dit is daarom het laatste nummer van Detail in fuchitectuur in de huidige vorm.

Het tijdschrift zal voortaan verschijnen als special van de fuchitect, onder de naam

de fuchitect Detail. Dikker, nieuw vormgegeven, inhoudelijk afgestemd op het

nieuwe moederblad en met nog meer details. Het enige dat achteruit gaat is de ver-

schijningsfrequentie, maar daar staat tegenover dat ook de reguliere nummeis van

de Architect maandelijl« extra paginat voor techniek l«ijgen.

Er zijn verschillende redenen voor deze koerswijziging. voor de lezer levert de

samenvoeging van beide redacties een breed en integraal aanbod van artikelen over

een groor aantal aspecten van het architectenvak op. §le verwachten dat de redac-

rionele samenwerking een synergie oplevert die de gecombineerde tijdschriften

inhoudelijk verstrekt, zowel voor lezers als voor adverteerders. Door de redactionele

afstemming voorkomen we daarnaast dat gebouwen door ons dubbel worden gepu-

bliceerd. Dat vonden wij door de verschillende invalshoeken die de fuchitect en

Detail in Architectuur tot nu toe hanteerden altijd volledig verdedigbaar, maar

leverde bij lezers nogal eens gefronste wenkbrauwen op.

Ook financiële overwegingen spelen een rol in de plannen. Het rendement van

Detail in Architectuur laat een onvoldoende stijgende lijn zien. Om in dat opzicht

toch door te groeien, is naar onze mening samenwerking met de Architect de beste

opde. Op die manier kunnen we ook in de toekomst blijven doen wat we tot nu

toe deden: up to date informatie verschaffen op het gebied van detaillering en mate-

rialisering.

De nieuwe opzet heeft uiteraard gevolgen voor de abonnementen, omdat de

fuchitect Detail onderdeel wordt van de Architect. Binnenkort onwangt u meer

informatie over de consequenties voor de verschillende abonnementsoorten en even-

tuele combinaties daarvan. Na de zomer valt de eerste de Architect Detail in de bus.

Ik hoop dat u hem met net zoveel plezier leest a.ls wij hem nu aan het maken zijn.

door Daai.d Keuning
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ln 1952 werden 792 duplexwoningen opgeleverd in Frankendaal, Amsterdam.

Het was de bedoeling de woningen samen te voegen tot eengezinswoningen

op het moment dat de ergste woningnood na de Tweede Wereldoorlog voorbij

was. Tot op heden is dat slechts sporadisch gebeurd. Een grootscheepse reno-

vatie in de jaren tachtig verpestte veel van het oorspronkelijke karakter, maar

de Werkplaats voor Architectuur Utrecht werkt aan herstelplannen.

EENSGEZI ND ONDER DAK
Benjamin Merkelbach en Piet Elling onrwierpen de woningen in de Am-

sterdamse wijk Frankendaal direct na de Tweede \Tereldoorlog binnen het

Algemeen Uitbreidings Plan voor Amsterdam, onder leiding van Cornelis

van Eesteren. Stedenbouwkundige Jakoba Mulder was verantwoordelijk

voor de strokenverkaveling, waarin zij steeds nvee stroken haaks op elkaar

plaatste. Door vervolgens de haken te spiegelen en als hoven te ordenen,

ontstond de mogelijkheid om veel groen tussen de woningen te situeren.

Deze verkavelingsvorm werd hier voor het eerst in Nederland toegepast. De

voor- en achterkanten van de woningen konden zowel aan de straat- als aan

de tuinzijde liggen.

Achtergevel voor renovatie.

Achtergevel na renovatie. De overweldigende begroeiing werd aangelegd naar

een ontwerp van Mien Ruys.

Kwa ntiteit
"Nederland kan zich de luxe van de

slechte naoorlogse woningbouw niet

veroorloven", zei Merkelbach in

1947, nadat hij als lid van de Kern-

groep voor Voningarchitectuur had

meegewerkt aan de 'Nota van de

Nederlandse architecten over den

naoorlogse woningbouw'. (Ton Id-

senga en Jeroen Schilt, Architect Wl

Van Tijen 1894 - 1974, Den Haag

t987, p.oo). Aanleiding van deze

uitspraak was het feit dat de toen-

malige minister liever wilde dat de

huren beneden de Í1. 6,25 per week

bleven dan dat hij wilde investeren

in kwaliteit voor de toekomst. Mer-

kelbach en Elling werkten ondanks

de voorkeur van de minister met

een 'kwalitatieve' instelling aan de

plannen voor Frankendaal. De wo-

ningen werden volledig uitgetekend,

van tuinhek tot vensterbank. De

plattegronden maakten een ontwik-
keling door waarbij het toe te pas-

sen materiaal bepalend was voor het

definitieve onrwerp. De beukmaat

stond vanaf het begin vast op 63o m en de dieptemaat hvam na een aantal

varianten uit op 8,56 m. De 6,3o m dacht men in eerste instantie met een

houten balklaag in rwee keer te overspannen. Het tussensteunpunt zou een

poraalzijn dat een vrijere plattegrond mogelijk maakte dan bij de toepas-

sing van een wand.

Uiteindelijk werd het plan uitgevoerd in het Dotremont-Ten Bosch sys-

teem, dat bestond uit kleine elementen van geprefabriceerd beton. Het sys-

teem werd slechts enkele malen in Nederland toegepast. De betonnen lig-

gers maakten het mogelijk de vloer in één keer overspannen. Dat kwam ten

goede aan de open plattegrond, waarbij de woonkamer over de gehele wo-

ningbreedte gelegd kon worden. Op de begane grond werd een beschut ter-

ras gemaakt en daarboven, op de eerste verdieping, lag een balkon. De

woonkamer kon eenvoudig in twee delen worden gesplitst zodat, in de du-

plex variant, de tijdelijke' hoofdslaapkamer naast de woonkamer lag.

Ten aanzien van de detaillering van de woningen valt op dat de onrwerpen

Voorgevel voor renovatie. De platte da-

ken en witte muren leverden de woon-

wijk de bijnaam Jeruzalem op.

Kopgevel na renovatie.

il-
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Verticale doorsnede luiÍel balkon. NAi archieÍ MELK

DOORSNEDE A.A

Doorsnede. NAi archief MELK

loor de voorzijde en de achterzijde zeer van elkaar verschillen. Aan de voor-

zijde bevinden zich twee deuren en vier ramen per woning. De kozijnen,

van vurenhout, l«egen een extra onder- en bovendorpel van beton. De ven-

tilatieroosters waren binnen het raamwerk van de kozijnen oPgenomen als

een rooster van eikenhouten latten. Alleen de hemelwaterafuoeren onder-

braken het strakke ritme van de gevels. Aan deze zljd,e van de woning

vormde een halfronde zinken goot samen met een enkel luifeltje boven één

van de rwee deuren de enige 'ornamenten'. Van de rwee voordeuren kreeg

alleen de deur die na het samenvoegen van de boven- en benedenwoningen

de voordeur zorzijn een luifel. Na acht varianten hvamen de architecten

op de uitgevoerde oplossing die werd gedicteerd door het bouwsysteem in

beton. De 'losse' variant, van bijvoorbeeld glas op stalen buisjes, moest wij-

ken voor een prefab betonplaatje.

Het plaatje loopt voor de houten

bovendorpel van het kozijn van de

voordeur langs en rust op rwee sta-

len consoles van T-staal.

De woningen zelf lijken een platdak

te hebben, maar uit de doorsnede

blijkt dat dit slechts deels het geval

is. De gevel aan de tuinzijde werd

hoger opgetrokken. In de kopgevel

was oorspronkelijk te zien dat het

laatste element schuin opliep, als het

ware naar het licht toe. Vandaag de

dag is dit niet meer te zien omdat de

eigenlijke kopgevels nu schuil gaan

achter een extra laag bakstenen of
beplating. Naast een grotere hoogte

van de achtergevel had de oplossing

ook als voordeel dat het dak naar

één kant kon afwateren. Er was dus

maar één goot met hemelwateraË

voeren nodig. In de achtergevel kon-

den zodoende de dakrand en de bal-

konrand met dezelfde afmetingen en

volgens hetzelfde beeld worden ge-

detailleerd. Het balkon werd ge-

maakt van een drietal prefab beton-

plaatjes afkomstig uit het zelfde

bouwsysteem als de draagconstructie

en de gevelplaten.

BUIZEN.
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Verticale doorsnede vloer balkon. NAi archief MELK

Kunststof
Rond 1985 zijn de woningen onderworpen aan een grote onderhoudsbeurt.

Daarbij werden de kopgevels aangepakt en de kozijnen in de achtergevels

vervangen door kunststofexemplaren. De bewoners konden kiezen uit een

aantal varianten, waardoor een deel van de terrassen is komen te vervallen.

De oorspronkelijk schoorstenen, die als markante verticale elementen op de

woningscheiding waren geplaatst en flink door de dalaand heen staken,

werden wit geschilderd tot de hoogte van de nieuw aangebrachte dakran-

den van Tiespa. Er ontstond een beeld dat door de weelderige begroeiing in

de zomer gelukkig voor een deel aan het oog wordt onttrokken, maar tus-

sen het groen door heimwee oproept naar de oorspronkeli.ike toestand.

Voor Frankendaal worden op dit moment herstructureringsplannen ge-

maakt. De §Terkplaats voor Architectuur, onder leiding van Bertus Mulder,

heeft een haalbaarheidsstudie gemaakt voor een 'monumentale renovatie'

van Jeruzalem. Volgens deze studie zouden de woningen aan de buitenzijde

in ere kunnen worden hersteld. De noodzakelijke bouwtechnische aanpass-

ingen, die nodig zijn om aan de eisen van vandaag de dag te voldoen, vin-

den voornameli.ik plaats aan de binnenzijde van de woningen. De wijk Je-

ruzalem is geliefd door de locatie en de lage huren. §í'ellicht is het mogelijk

op basis van deze ingrediënten de woningen ook weer de eenvoudige, maar

kwalitatief hoge uitstraling van weleer te geven. I

door Hielhje Zijktra, Delfi

foto's Gerneente ArchiefAmsterdam (pagina 42, linhs- en rechtsbouen) en

Hielhje Zijkna (pagina 42 links- en rechrsonder)
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Vèrticale doorsnede ventilatierooster

voorgevel. NAi archieÍ MELK
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