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 Laagbouw aan de Nico Snijdersstraat Slotermeer, ca 1955
Fragment van de foto. Bron: Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger



3

INHOUD

HOOFDSTUK 1 

1.1 INLEIDING                                      3

1.2  HISTORISCHE CONTEXT         5

HOOFDSTUK 3

3.1 INLEIDING                      36

3.2 VIJF CASESTUDIES

1. Jacob Geel buurt                       38
2. Van Deysselbuurt                                          44
3. Slotervaart Zuid                     52
4. Anton Struikbuurt Slotermeer                   56
5. Jeruzalem Watergraafsmeer                              60
    

HOOFDSTUK 4

AANBEVELINGEN EN CONCLUSIES                   64

COLOFON                             66
1.3 THEMATIEK AGENDA          8

HOOFDSTUK 2 

                  
 1. Gesloten plint
 2. Bergingen als overgang
 3. Hoek-situatie
 4. Aanleidingen
 5. Geen stoep
 6. Hoogteverschillen & terras
 7. Gesloten schuttingen
 8. Inpakken schuttingen
 9. Erfafscheidingen met achterpaden
10. Zonering in het groen
11. Materiaalkeuze

2.2  OVERZICHT VARIABELEN      34

2.1 VOORBEELDEN VAN  ERFAFSCHEIDINGEN   10



4

AANLEIDING ONDERZOEK
In de naoorlogse tuinsteden in Amsterdam vindt veel 
stedelijke vernieuwing plaats. Dit betreft grootschalige 
sloop-nieuwbouw projecten maar ook op kleine schaal 
worden er zaken aangepast in de stedenbouwkundige 
structuur van deze buurten. Eén daarvan is het aanpas-
sen van de erfafscheidingen tussen openbaar en privé. 
Waren dat in de naoorlogse periode vaak lage heggen 
of hekjes, door de tijd heen zijn deze vervangen door 
een diversiteit aan schuttingen, waardoor de openheid 
van de tuinstad langzaam verdween.

OPDRACHT
Woningcorporatie Eigen Haard heeft de Hogeschool 
van Amsterdam in de personen van Ivan Nio (sociaal 
geograaf) en Anneke Treffers (docent-onderzoeker Ste-
denbouw) gevraagd een onderzoek te doen naar de erf- 
afscheidingen in twee complexen in Slotervaart (Louis 
Chrispijnbuurt en Hemsterhuisstraat). De gemeente 
Amsterdam was mede-opdrachtgever. De hoofdvraag 
was hoe nieuwe erfafscheidingen en de herinrichting 
van hoven de leefbaarheid kunnen verbeteren en kun-
nen aansluiten bij de wensen van bewoners waarbij re-
kening wordt gehouden met het groene karakter van 
de tuinstadgedachte. 

HANDBOEK
Met dit handboek kan naar ons idee de vraag:
‘wat -werkt -waar -waarom?’ voor verschillende pro-
jecten beter worden beantwoord. Door een overzicht 
aan mogelijkheden te maken kan per situatie gericht 
gekozen worden. In dit handboek analyseren we de 
principes van een goede erfafscheiding in de naoor-
logse tuinsteden. Het is opgesteld om te leren van be-
staande voorbeelden en om te inspireren bij nieuwe 
oplossingen. Door veel voorbeelden te ordenen hopen 
wij een bruikbaar handboek te hebben gemaakt voor 
zowel professionals als bewoners. 
Hoofdstuk 1 beschrijft ruimtelijk en sociaal de histori-
sche context en de thematiek van de opgave. 
In hoofdstuk 2 gaan we in op voorbeelden van verschil-
lende erfafscheidingen verdeeld over 11 onderwerpen. 
We eindigen met 6 ruimtelijke variabelen die bepalend 
zijn. 
In hoofdstuk 3 beschrijven we vijf casussen waar re-
centelijk erfafscheidingen zijn vernieuwd of vernieuwd 
gaan worden. Elke casus gaat in op de drie dimensies 
(ruimtelijk, sociaal en procesmatig) die er toe doen bij 
het realiseren van nieuwe erfafscheidingen. 
Hoofdstuk 4 bevat onze bevindingen in de vorm van 
conclusies en aanbevelingen.

1.1 INLEIDING1
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1.2 HISTORISCHE CONTEXT

Schema groensysteem: doorkoppeling van de groene ruimte
Bron: De groene kracht  Yttje Feddes blz. 136 

INLEIDING
Dit handboek gaat over de erfafscheiding tussen de pri-
vétuin van woningen en de collectieve tuin. Als klein 
ruimtelijk element is het een essentieel onderdeel in 
de opzet van de naoorlogse tuinsteden. In dit hoofd-
stuk gaan we eerst in op de ruimtelijke geschiedenis 
om te laten zien wat de essentie van de erfafscheiding 
in de naoorlogse tuinsteden precies is. Daarna vervol-
gen we met de maatschappelijke veranderingen. We 
eindigen met een agenda. 

RUIMTELIJK-FYSIEKE ONTWIKKELINGEN 
De essentie en kwaliteit van de groenstructuur van de 
naoorlogse tuinsteden is de doorkoppeling van de groe-
ne ruimte, vanaf de woning naar de grote schaal van 
het landschap (Feddes, 2011). Het landschap moest tot 
aan de woning leiden. De privétuinen zijn in feite de 
verste vertakking van het groensysteem van de wijk. 
Landschapsarchitect Feddes omschrijft het aldus: ‘Van-
uit je woning kun je denkbeeldig, met grote stappen, 
helemaal via het groen naar buiten lopen. Vanuit de 
tuin naar de hof, die aansluit op de groenstroken langs 
de buurtstraat en de wijkweg, die weer onderdeel zijn 
van een netwerk van groenstroken langs de assymme-
trische straatprofielen’ (p.137). De erfafscheiding tus-
sen tuin en hof vormt daarin de kleinste schakel van 
het groensysteem en is essentieel voor de doorkoppe-
ling van het groen naar de tuinen van de woningen. 

Uit ons bronnenonderzoek blijkt dat de groenstructuur 
van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam altijd wat 
onderbelicht is gebleven omdat Van Eesteren zich vrij-
wel niet over de groenstructuur heeft uitgelaten. Het 
AUP schreef de inrichting van de hoven en het ontwerp 
van de beplanting van de erfafscheiding niet voor. Cor-
poraties bepaalden wie de collectieve tuinen ontwierp. 
Een groot deel van de ontwerpen was in handen van 
hoveniers, soms een tuinarchitect of een ontwerper 
van de Afdeling Beplantingen. Er werden in de wes-
telijke tuinsteden groensupervisoren aangesteld. Zij 
waren verantwoordelijk voor het bewaken van de ste-
denbouwkundige visie in de ontwerpen voor de be-
plantingen (Van Hellemondt, 2011). Dat waren beken-

de tuinarchitecten als J. Bijhouwer, W. Boer en M. Ruys. 
Beplantingen moesten het wonen in de stad gezonder 
te maken, evenals meer aanzien verschaffen. In de ja-
ren vijftig en zestig werd vaak een standaard repertoi-
re met een ligusturhaagje of buxus in combinatie met 
een laag hekje als erfafscheiding aangelegd. Voerman 
(2016) schrijft dat supervisor Boer klaagde over het 
gebrek aan ambitie bij de woningbouwverenigingen 
en dat de tuinen door hoveniersbedrijven te schraal 
werden aangelegd. De woningbouwverenigingen had-
den een voorkeur voor kijktuinen met veel sierplanten, 
weinig bomen en een hek eromheen. Stadsontwikke-
ling pleitte juist voor gebruikstuinen met gazons, speel-
plaatsen, bankjes en bomen. 
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Mien Ruys was ambitieus in haar ontwerpen voor de 
gemeenschappelijke tuinen en overgangszones. Voor 
Jeruzalem maakte Mien Ruys beplantingsplannen (met 
oplopende beplantingen) op de overgang van particu-
liere en gemeenschappelijke tuinen. Dat was een op-
lopende reeks van beplanting in een breedte van 3 tot 
4 meter  van openbaar naar de privé tuin. In Nieuw 
West ontwierp Mien Ruys gemeenschappelijke tuinen 
voor woningbouwvereniging Patrimonium in delen van 
Slotermeer en Geuzenveld (Voerman, 2016). Volgens 
Jeroen Schilt, architectuurhistoricus bij Bureau Monu-
mentenzorg van de gemeente Amsterdam, is het prin-
cipe van gelaagdheid in de groenstructuur kenmerkend 
voor de ontwerpen van Mien Ruys, maar ook voor de 
standaard groene erfafscheidingen. Het begroeien van 
de erfafscheiding (bv. in de vorm van een raster met 
klimop) en lage groene hagen is dan ook van essentieel 
belang voor (het behoud van) deze gelaagdheid. 

Dat de lage erfafscheidingen weinig privacy boden 
was in de jaren vijftig en zestig een minder groot pro-
bleem dan tegenwoordig. Destijds werd gezocht naar 
ruimtelijke beslotenheid en visuele openheid. Dat ge-
beurde door verhoging van terreinen, het planten van 
rijen heesters en bomen of het plaatsen van halfhoge 
of halfopen muren en hagen. Deze middelen werden 
ook toepast in de (gemeenschappelijke) tuinen. ‘Ze 
schermden ruimte af, maar begrensden deze nooit he-
lemaal, sloten haar visueel niet geheel af. Zo bleef er 
ondanks de geleidelijke overgangen toch onderscheid 
tussen privé en openbaar, open en gesloten, binnen en 
buiten. Halfhoge of transparante afscherming maakte 
een grens of overgang duidelijk, maar verschafte ook 
(visuele) toegang’  (Van Hellemondt, 2011, p.38). 
Cruciaal voor de groenstructuur is het begrip openheid. 
Openheid betekende allereerst ruimte en (bewegings)
vrijheid. Doel van het breken van de gesloten bouw-
blokken was het opwaarderen van het wonen. Van 
Hellemondt (2011): ‘Zo zouden de rommelige en ver-

waarloosde achterkanten van de woningen verdwijnen 
en een zorgvuldig vormgegeven, gemeenschappelijke 
ruimte ontstaan, waar contact met medebewoners en 
de ‘natuur’ mogelijk was. Maar omdat open of half-
open bouwblokken met zich meebrachten dat de ho-
ven zichtbaar werden en dus in bepaalde mate repre-
sentatief moesten zijn, werd het probleem gecreëerd 
van het verlies van de privésfeer (aan de binnenkant- of 
achterkant van het blok) en het verdwijnen van min of 
meer particuliere werkruimte. Het was niet meer direct 
duidelijk wat voor of achter was, privé of openbaar, 
binnen of buiten het bouwblok. Dat riep vragen op 
over wat de nieuw gecreëerde ruimten moesten repre-
senteren en welke vormgeving daarbij hoorde’  (p.38). 

In de afgelopen decennia zijn het groen in de hoven 
en de groene erfafscheidingen van karakter veranderd. 
Het ontbreken van een scherpe scheiding tussen open-
baar en privé is een van de kwetsbaarheden van de 
tuinsteden. In stedelijke vernieuwingsbuurten zijn de 
vage grenzen tussen openbare, collectieve en private 
buitenruimte aangescherpt. Vanwege gevoelens van 
onveiligheid zijn collectieve binnentuinen afgesloten 
met hekken en niet langer openbaar toegankelijk. De 
gemeente heeft daarnaast bezuinigd op de kosten van 
het beheer waardoor beplantingsplannen à la Mien 
Ruys te kostbaar zijn geworden. Er is bezuinigd op het 
onderhoud. Hagen zijn weggehaald, evenals beplan-
ting. Veel hoven hebben daardoor een schraler karak-
ter gekregen. 

Het fenomeen van achterkanten van tuinen die gren-
zen aan collectieve tuinen en openbare ruimten speelt 
ook in de bloemkoolwijken uit de jaren zeventig en 
tachtig, waar eveneens schuttingen worden geplaatst 
om meer privacy te realiseren. 

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
Ook van bewonerszijde worden de lage en open erfaf-
scheidingen tegenwoordig met andere ogen bekeken. 
In de jaren vijftig en zestig was de regel voor de erfaf-
scheiding groen en visueel open. Door te werken met 
verschillende vormen van groenafscheidingen kwam 
men tegemoet aan die spanning tussen open en geslo-
ten. Dat werkte destijds goed voor een bevolking die 
een sterk gevoel van gemeenschappelijkheid had, en 
dezelfde waarden had met betrekking tot de wooncul-
tuur. De lage hagen beantwoorden lange tijd aan de 
sociale norm van netheid en ordelijkheid. En een laag 
haagje of hekje was ook bevorderlijk voor de gewenste 
informele sociale contacten met buren. 
In de afgelopen decennia is de samenleving in de tuin-
steden enorm veranderd. De bevolking is diverser ge-
worden. Er wonen nu verschillende groepen bewoners 
met verschillende woonculturen. Het wonen is ano-
niemer geworden, buren kennen elkaar ook niet meer 
(goed). Door de toegenomen diversiteit is de betekenis 
van het collectieve domein (waaronder de collectie-
ve tuin van het hof) veranderd. Afscherming van het 
private domein (ook van de eigen tuin) is belangrijker 
geworden omdat men minder met elkaar in het collec-
tieve domein deelt. 

De wooncultuur van bewoners met een Turkse en Ma-
rokkaanse migratie-achtergrond is meer naar binnen 
gekeerd waarbij het private domein van de tuin en de 
woning wordt afgeschermd. Vrouwen willen zich kun-
nen onttrekken aan de blik van mannen. Er is een sterke 
behoefte aan privacy, aan kamers die niet van de straat 
of het hof af zichtbaar zijn, zodat vrouwen zich in huis 
vrij kunnen bewegen. Als een erfafscheiding te weinig 
privacy biedt, schermen bewoners hun woning zelf af. 
Dat is te zien aan dichtere begroeiing en hoge houten 
schuttingen op plekken waar eerst een laag haagje 
stond. We zien het ook bij nieuwbouwprojecten met 
glazen gevels aan de straat. De ramen worden geblin-
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Verrommeling door diversiteit aan schuttingen.

Afgesloten binnenhof na renovatie.

De openheid van de puien wordt vaak afgesloten bij nieuwbouw.

Erfafscheiding naar gemeenschappelijk hof bij nieuwbouw.

deerd met zware vitrages en gordijnen. Er is behoefte 
aan privacy en een duidelijke grens tussen private en 
openbare ruimte (zie ook Treffers, Nio & Suurenbroek, 
2018). 

Meer in het algemeen lijkt er bij de meeste bewoners 
behoefte aan een hardere overgang tussen privétuin 
en openbare ruimte als middel voor inbraakpreventie 
in buurten waar de onveiligheidsgevoelens groot kun-
nen zijn. Daarnaast ervaren bewoners ook een ratten-
probleem. Er ligt in kinderrijke buurten ook veel zwerf-
vuil in het groen. Wat voor bewoners weer een reden 
kan zijn om struiken weg te halen. Omdat iedereen een 
eigen schutting kiest of omdat men niet de middelen 
heeft om een nieuwe schutting te plaatsen of er ge-
woon geen belangstelling voor heeft, ontstaat er een 
sterke verrommeling. 
Deze hardere scheiding tussen privé en collectief die 
op veel plekken is ontstaan staat haaks op de karakte-
ristieke schakeling van groene ruimten in de Westelijke 
Tuinsteden.  
Anderzijds worden veel hoven weer goed gebruikt. 
Het zijn ook gebruikstuinen, met name voor kinderen, 
maar ook voor ouders om elkaar daar te ontmoeten. 
In een aantal hoven zijn moestuinen aangelegd. Er is 
behoefte aan deuren in de schuttingen zodat kinderen 
makkelijk naar een speelplek kunnen lopen. Stond een 
tijd lang de collectiviteit onder druk omdat bewoners 
steeds minder gemeenschappelijk hadden, wat we nu 
in sommige hoven zien, zoals in de Louis Chrispijnbuurt, 
is dat er een nieuwe collectiviteit en een gevoel van 
eigenaarschap kan ontstaan die wordt gedragen door 
nieuwe groepen bewoners, van bewoners met een mi-
gratieachtergrond tot nieuwe stedelingen. Dat vraagt 
ook om een hernieuwde aandacht voor de inrichting 
van het hof en van de erfafscheidingen. 
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THEMATIEK AGENDA: NIEUWE GELAAGDHEID
De openheid en het groene karakter van de tuinste-
den is vooral op de overgang van privé en openbaar 
veranderd in een gesloten wereld en veel harder ge-
worden. Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe 
positionering van de erfafscheiding. De opgave is om 
een oplossing te vinden die de openheid en het groene 
karakter van de tuinstad behoudt en tevens de priva-
cy waarborgt, zonder een gesloten afwerend beeld te 
maken. Het principe van openheid en transparantie op 
de grens van privé en collectief lijkt tegenwoordig min-
der belangrijk – omdat veel bewoners privacy hoog op 
hun wensenlijstje hebben staan - dan het principe van 
groen. Groene erfafscheidingen zijn essentieel voor de 
schakeling van ruimten en het karakter van de tuinste-
den. Dat geldt helemaal voor erfafscheidingen die gren-
zen aan buurt- en wijkontsluitingswegen zoals de Hem-
sterhuisstraat en de Pieter Calandlaan. Het verschil in 
ligging – openbaar langs een doorgaande weg of aan 
een besloten hof - is van essentieel belang. In het boek 
‘De nieuwe grachtengordel’ (2017) is de doorgaande 
Hemsterhuisstraat aangewezen als sublieme plek: ‘Er 
is een bijzonder en kenmerkend asymmetrisch straat-
profiel ontstaan, met royale afmetingen en veel groen, 
dat bovendien wordt verlevendigd door een versprin-
gende rooilijn aan de zuidzijde’. Met deze straatruimte 
als publieke ruimte moet zorgvuldig worden omgegaan 
bij de keuze van nieuwe erfafscheidingen van de laag-
bouwwoningen. 

Er moet worden gezocht naar een nieuwe gelaagdheid, 
uitgaande van de wensen van bewoners en die past bij 
het karakter van de tuinstad. Volgens Vincent Verbiest, 
gebiedsontwikkelaar bij Rochdale, wordt 80 tot 90 pro-
cent van een gebouw beoordeeld op hoe het er op de 
begane grond uitziet. Tuinen en afscheidingen vormen 
een cruciaal onderdeel van een complex. Met een paar 
simpele ingrepen is dit goed te krijgen en gaat het ima-
go van een complex omhoog. Verschillende corpora-
ties hebben hier in de afgelopen jaren in vernieuwings-
buurten in Amsterdam oplossingen voor bedacht. 
Voorbeelden zijn tijdens de gesprekken met professi-
onals ter sprake gekomen, zoals gazen hekwerken met 
begroeiing in Jeruzalem in de Watergraafsmeer en in 
de Jacob Geelbuurt in Slotervaart. Het thema gelaagd-
heid vraagt om een goede ontwerpoplossing. Nieuwe 
erfafscheidingen vormen een relatief simpele ingreep, 
maar vereisen ook visie en ambitie van corporaties. Het 
is een opgave waar alle corporaties die bezit hebben in 
deze naoorlogse wijken voor staan. Er zijn de afgelopen 
jaren al verschillende oplossingen voor bedacht, van 
open tot gesloten. De opgave is drieledig. 
Ten eerste is eenheid in uitstraling en ruimtelijke af-
stemming nodig. Erfafscheidingen staan niet op zich-
zelf. Er is een relatie tussen typologie van de bebou-
wing, ligging in het stedelijke en groene netwerk en de 
maat van de tuinen en de omliggende ruimten (hoven 
en groenstroken). 
Ten tweede zijn erfafscheidingen van invloed op het 
gebruik en de beleving van de woonomgeving. Deuren 
in de erfafscheidingen kunnen het gebruik van een hof 
vergroten. Oplossingen hangen af van de wensen en de 
levenswijze van bewoners. 
Ten derde vraagt elke situatie om een co-creatieproces 
tussen burgers, corporatie en gemeente. Er zal altijd 
sprake zijn van een wisselwerking, waarbij in het proces 
bewoners aan zet kunnen zijn of waarbij de corporatie 
een meer sturende rol speelt. Oplossingen zijn ook af-
hankelijk van de bereidheid van de gemeente om mee 

te investeren in het groen en het onderhoud daarvan. 

Referenties van goede voorbeelden in naoorlogse 
wijken zijn belangrijk. Het is daarom belangrijk om te 
kijken naar verschillende nieuwe voorbeelden van erf- 
afscheidingen en wat daarvan is te leren: ruimtelijk, 
sociaal en procesmatig. In dit handboek belichten we 
daarom verschillende casussen. 

Bronnen:
• Feddes, Y. (2011), De groene kracht. De transformatie van de 
Westelijke Tuinsteden Amsterdam. SUN Trancity.  
• Hellemondt, I. van & A. van Leeuwen (2011), Een volwaardige en 
moderne woonomgeving, in: Feddes, Y. (2011), De groene kracht, 
pp. 29-45.
• Interview met Jeroen Schilt, Bureau Monumenten en Archeolo-
gie, gemeente Amsterdam, 29-11-2021.
• Treffers, A., I. Nio & F. Suurenbroek (2018), Mijn Straat. Een on-
derzoek naar de toe-eigening van de woonstraat in Amsterdam 
Nieuw-West. Hogeschool van Amsterdam.   
• Voerman, L. (2016), ‘Groensysteem van het AUP: de collectieve 
recreatieruimte’, in: M. Steenhuis (red), De Nieuwe Grachtengor-
del. De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam. 
Thoth.   

1.3 THEMATIEK AGENDA
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HISTORIE VAN DE ERFAFSCHEIDING 
FYSIEK EN SOCIAAL  
Dit handboek gaat over de erfafscheiding tussen de pri-
vétuin van woningen en de collectieve tuin. Als klein 
ruimtelijk element is het een essentieel onderdeel in 
de opzet van de naoorlogse tuinsteden. In dit hoofd-
stuk gaan we eerst in op de ruimtelijke geschiedenis 
om te laten zien wat de essentie van de erfafscheiding 
in de naoorlogse tuinsteden precies is. Daarna vervol-
gen we met de maatschappelijke veranderingen. We 
eindigen met een agenda. 

RUIMTELIJK-FYSIEKE ONTWIKKELINGEN 
De essentie en kwaliteit van de groenstructuur van de 
naoorlogse tuinsteden is de doorkoppeling van de groe-
ne ruimte, vanaf de woning naar de grote schaal van 
het landschap (Feddes, 2011). Het landschap moest tot 
aan de woning leiden. De privétuinen zijn in feite de 
verste vertakking van het groensysteem van de wijk. 
Landschapsarchitect Feddes omschrijft het aldus: ‘Van-
uit je woning kun je denkbeeldig, met grote stappen, 
helemaal via het groen naar buiten lopen. Vanuit de 
tuin naar de hof, die aansluit op de groenstroken langs 
de buurtstraat en de wijkweg, die weer onderdeel zijn 

Foto 2 -3 Tuinen aan Burg. Roëllstraat 2018.

VERANDERING DOOR DE TIJD
Een voorbeeld van hoe erfafscheidingen door de tijd 
heen kunnen veranderen tonen deze foto’s van de 
Burg. Roëllstraat. Deze straat is een belangrijke door-
gaande weg in het netwerk van het AUP.

In de jaren ‘60 waren de erfafscheidingen gelijk: lage 
hagen. (Foto 1)
Door de tijd heen zijn deze erfafscheidingen vervangen 
door verschillende materialen en hoogte. Ook is er een 
pad langs de tuinen gelegd. (Foto 2-3) 
Naast een toenemende behoefte aan privacy en vei-
ligheid kan de toename van de verkeersdrukte op de 
Burg. Roëllstraat de reden zijn voor het verhogen van 
de erfafscheidingen.

Foto 1 Tuinen aan Burg. Roëllstraat jaren ‘60. Bron: Beeldbank Amsterdam
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2.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk hebben wij onze observaties geordend 
naar een reeks voorbeelden verdeeld over elf onder-
werpen. We tonen enerzijds onze observaties en aan-
sluitend, op de daarop volgende pagina, geven wij aan-
dachtspunten en kansen aan. 

De onderwerpen zijn:

 1. Gesloten plint
 2. Bergingen als overgang
 3. Hoek-situatie
 4. Aanleidingen
 5. Geen stoep
 6. Hoogteverschillen & terras
 7. Gesloten schuttingen
 8. Inpakken schuttingen
 9. Erfafscheidingen met achterpaden
10. Zonering in het groen
11. Materiaalkeuze

2 VOORBEELDEN
VAN ERFAFSCHEIDINGEN
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Filosofenbuurt
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GESLOTEN PLINT

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

OBSERVATIES
Bij woonblokken met een gesloten plint aan een 
hof kan de overgang naar het hof op drie manieren 
worden ingevuld.
Foto 1 Er is geen tussenzone tussen gebouw en hof, 
en het gebouw staat direct in het gras.
Foto 2 Een strook bosschage is de overgang tussen 
het gebouw en het hof.
Foto 3  Een variatie op foto 2 is dat er langs de heg 
een pad loopt. We leerden van de bewoners dat dit 
pad ook voor de glazenwasser is en dat de bosscha-
ge als inbraakpreventie werkt.
Zoals te zien is de heg goed onderhouden.
Foto 4 Dit beeld toont een situatie waarbij de strook 
langs het gebouw is ingericht als plantvak met ver-
schillende planten struiken.

1
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AANDACHTSPUNTEN EN KANSEN
Vanuit gesprekken met professionals  die in het be-
heer en onderhoud werkzaam zijn, leerden we dat 
i.v.m. overlast van ongedierte het onwenselijk is om 
plantvakken direct tegen de gevel te plaatsen.
Het plantvak moet minimaal 2 meter van de gevel 
van een flat liggen en de voorkeur is om een gras-
strook langs de gevel te behouden.

Echter het beeld van een plantvak langs de gevel 
zoals op foto 5  verzacht de overgang en verhoogt 
de belevingswaarde van het hof als groene ruimte. 
Wellicht kan per situatie bekeken worden waar een 
plantvak wel of niet toegepast kan worden.

Foto 5

GESLOTEN PLINTEN
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       BERGINGEN ALS OVERGANG

Foto 1

Foto 3 Foto 4

Foto 5

Foto 2

OBSERVATIES
De achterzijde van grondgebonden  woningen met 
een tuin en berging grenzen meestal direct aan de 
openbare ruimte. 
Foto 1-2-3 De bergingen zijn gestandaardiseerd, 
maar de opvulling tussen de bergingen zijn privé af-
sluitingen in de vorm diverse schuttingen, pergola’s 
of hagen. 
Foto 4 Indien er geen standaard bergingen zijn zoals 
op deze foto, dan is er geen eenheid of ritme.
Foto 5-6 Deze foto en de foto 6 op pagina 15 to-
nen hoe een begroeid hekwerk langs de standaard 
bergingen eenheid in het beeld geeft. De door de 
bewoners geplaatste schuttingen vallen weg achter 
het hekwerk en het groen.

2
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AANDACHTSPUNTEN EN KANSEN
Waar mogelijk is het aan te raden bergingen met 
elkaar te verbinden, waardoor er eenheid in het 
beeld ontstaat.
Met name langs doorgaande wegen (foto 6) is dit 
van belang. Aan meer besloten hoven die meer pri-
vé worden ervaren kunnen de overgangen informe-
ler zijn. De vraag blijft wanneer een erfafscheiding 
van informeel naar rommelig wordt ervaren. Dit 
hangt nauw samen met de staat van onderhoud en 
materiaalgebruik.

Foto 6

BERGINGEN ALS OVERGANG
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HOEK-SITUATIE

Foto 5

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

OBSERVATIES
Privé buitenruimte op hoeken aan de openbare 
ruimte zijn kwetsbaar in de zin dat op die plekken 
vaak meer behoefte is aan privacy. 
Foto 1-2 Deze beelden tonen hoe bewoners de 
standaard lage erfafscheiding hebben verhoogd.
Foto 3-4 Met name langs doorgaande loop en fiets-
routes worden erfafscheidingen hoog opgetrokken.
Foto 5-6 De foto’s betreffen dezelfde situatie en to-
nen een extreem voorbeeld van hoe op een hoek 
een relatief ondiepe buitenruimte wordt afgesloten 
met een dichte schutting. Het materiaal en de kleur 
(dichte zwarte kunststof ) vergroten het contrast 
met de naastgelegen lage en groene afscheidingen.
Foto 7 Deze foto op pag.17 toont hoe bij dit project 
de erfscheiding is opgenomen in de architectuur en 
hoe er is geanticipeerd op de behoefte aan meer 
privacy op de hoek door daar de erfafscheiding te 
verhogen.

Foto 6

3
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AANDACHTSPUNTEN EN KANSEN
Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie van wonin-
gen of bij herinrichting van erfgrenzen is het van be-
lang extra aandacht te besteden aan de hoekkavels. 
Waar mogelijk is het aan te raden om de erfafschei-
ding onderdeel te laten zijn van de architectuur.
Daarnaast is het van belang om met aandacht hoog-
te en materiaal te kiezen. Te open, te laag zal leiden 
tot het dichtzetten van de erfafscheiding door de 
bewoners zelf.

Foto 7

HOEK-SITUATIE
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AANLEIDINGEN

Foto 3

Foto 1 Foto 2

OBSERVATIES
Lage muurtjes als erfafscheiding kunnen voor be-
woners aanleiding zijn om zelf elementen toe te 
voegen zoals pergola’s of constructies voor zonwe-
ring.
Foto 1 Bij dit nieuwbouwproject is door de bewo-
ners een extra houten scherm achter het muurtje 
geplaatst en tevens een frame voor zonwering
Foto 2 Dit is een voortuin die als buitenruimte 
wordt gebruikt en waar ook de voordeuren aan lig-
gen. Op enkele plekken in deze straat zijn pergola’s 
geplaatst die de voortuinen een meer besloten en 
eigen karakter geven.
Foto 3 Deze ondiepe tuin ligt aan een iets oplopen-
de groenstrook. Het muurtje geeft op de hoek aan-
leiding tot het plaatsen van een pergola. Merk ook 
op dat voor het muurtje een strook wordt toegeëi-
gend met privé bloembakken.
Foto 4 (op pag. 19) Achter de diepe heg hebben be-
woners zelf een pergola geplaatst met een druiven-
rank eroverheen.

4
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AANDACHTSPUNTEN EN KANSEN
Lage erfafscheidingen kunnen aanleiding zijn voor 
het op een open en persoonlijke manier afscher-
men van een privé buitenruimte, zoals bijvoorbeeld 
met een pergola. Bij de herinrichting van erfafschei-
dingen kan op voorhand al rekening hiermee wor-
den gehouden door constructieve punten te maken 
waar een frame aan bevestigd kan worden.

Foto 4

AANLEIDINGEN
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GEEN STOEP

Foto 1

Foto 4

Foto 2

Foto 3

OBSERVATIES
Op verschillende plekken in Nieuw-West zagen wij  
erfafscheidingen direct aan de straat, zonder stoep. 
Vaak is het onduidelijk of dit vanuit het oorspronke-
lijke plan van het AUP zo ontworpen is of dat door 
de tijd heen het zogenaamde “landje-pik” heeft 
plaats gevonden en erfafscheidingen niet meer 
stroken met de erfgrenzen
Foto 1-2 De schuttingen zijn waarschijnlijk ver-
plaatst over de erfgrens heen. 
Foto 3 Het groen is goed onderhouden, wat doet 
vermoeden dat het door gemeente of corporatie 
wordt onderhouden.
Foto 4 Door de openbare groenstrook is door de 
bewoners een pad gemaakt van de poort in de 
schutting rechtstreeks naar de straat. 
Foto 5 op pag. 21 Hier is de overgang tussen de erf-
grens en rijbaan een groenstrook. Er is geen stoep 
maar wel voldoende ruimte om met een fiets veilig 
vanuit de tuinen de straat op te keren. Dit laatste 
ontbreekt bij de voorbeelden van foto 1 en 3.

5
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AANDACHTSPUNTEN EN KANSEN
Situaties veranderen door de tijd heen, dat is on-
vermijdelijk, maar bij elke aanpassing in de over-
gang tussen privé en openbaar, is het belangrijk om  
te achterhalen waar precies de erfgrens oorspron-
kelijk loopt en waar het privé domein eindigt. Dit 
niet alleen uit esthetische oogpunt maar ook uit 
oogpunt van verkeersveiligheid. Daarnaast kan het 
toepassen van een groenstrook als zonering tussen 
de erfafscheiding en de rijbaan de straat een groen 
karakter geven. Op sommige plekken in Nieuw-
West zagen we dat deze groenstroken in beschei-
den mate worden toegeëigend door bewoners, wat 
de straat een eigen karakter geeft. (foto 5)

Foto 5

GEEN STOEP
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      HOOGTEVERSCHIL & TERRAS

Foto 1

Foto 2

OBSERVATIES
We merkten op dat bij nieuwbouwprojecten vaak 
op de begane grond verhoogde vloeren worden 
toegepast. Daaronder bevindt zich een half ver-
diepte bak voor parkeergarages of bergingen. Deze 
overgangen kunnen de bewoners ervaren als meer 
privé omdat men vanaf de terrassen over de ge-
bruikers van hof of straat heen kijkt.
Foto 1 De borstwering kan zo worden ontworpen 
dat het de bewoners aanleidingen geeft om het 
persoonlijk te maken met plantenbakken. 
Foto 2-3 Indien er geen borstwering wordt gemaakt 
dan zullen bewoners zelf afscheidingen maken 
d.m.v. het plaatsen van hekjes of plantenbakken zo-
als bij dit voorbeeld.
Ook is op deze foto’s te zien hoe bewoners zelf trap-
jes en zelfs een kleine glijbaan plaatsen om het hof 
direct vanaf het terras te kunnen bereiken.
Foto 4 op pag. 23 Bij deze situatie fungeert de hel-
ling van de plantenbak als borstwering. Er is daar-
door een brede en zachte overgang van privé naar 
openbaar.

Foto 3

6
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AANDACHTSPUNTEN EN KANSEN
Bij situaties met een verhoogde begane grond vloer 
is het van belang om vooraf te bepalen of een borst-
wering noodzakelijk is.
Daarnaast kan bij een aansluiting op een hof de be-
hoefte er zijn om een directe toegang te maken in 
de vorm van een trap. Met name als kinderen in het 
hof kunnen gaan spelen.

Foto 4

HOOGTEVERSCHIL & TERRAS
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   GESLOTEN SCHUTTINGEN

Foto 1

Foto 3Foto 2

OBSERVATIES
Privacy en veiligheid zijn twee redenen waarom be-
woners de voorkeur geven aan een gesloten schut-
ting boven een open of lage erfafscheiding.
Foto 1 In onze rondgang door Nieuw-West zagen 
we regelmatig lange rijen houten gesloten schuttin-
gen. Zeer functioneel, echter qua beeld gesloten en 
afwerend.
Foto 2 Deze foto toont hoe een kleine aanpassing 
van een schutting al wat opener kan doen ogen. In 
dit geval door twee uitsparingen  in de vorm van 
bogen. Ook de ronde bovenkanten van de houten 
delen verzachten het beeld.
Foto 3-4 Foto 3 is uit dezelfde reeks van schuttin-
gen als die van foto 4 op pagina 25. (Burgemeester 
Röellstraat) Op sommige plekken wordt deze reeks 
onderbroken door lagere schuttingen. In dit on-
derzoek hebben wij geen gesprekken gevoerd met 
bewoners om te achterhalen waarom sommige be-
woners een lagere schutting geen bezwaar vonden.
Vooral bij de foto op pagina 25 is het verschil met 
de keuze van de buren opmerkelijk.

7  
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AANDACHTSPUNTEN EN KANSEN
Gesloten schuttingen zijn niet wenselijk voor het 
behoud van het groene open karakter van de tuin-
stad. Echter soms is het de enige oplossing voor een 
erfafscheiding. In die situatie is het van belang dat 
er vooraf geïnventariseerd wordt wat de bewoners 
willen.  In hoeverre kan de schutting meer open zijn 
door bijvoorbeeld delen met begroeid gaas of door 
de schutting plaatselijk te verlagen? 
Daarnaast kan bepaald worden of het wenselijk is 
om poorten in de schuttingen te maken. Een directe 
toegang vanuit de tuin naar het hof of straat kan 
niet alleen het gebruik van de achterzijde van de 
buitenruimte stimuleren maar ook het contact tus-
sen buren.

Foto 4

GESLOTEN SCHUTTINGEN
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Foto 1

Foto 2

Foto 4

Foto 3

    INPAKKEN SCHUTTINGEN

OBSERVATIES
Zoals eerder vermeld zijn privacy en veiligheid de 
twee hoofdredenen waarom bewoners de voor-
keur geven aan een schutting boven een open of 
lage erfafscheiding.
Om het groene karakter van de tuinstad te behou-
den is het inpakken van de schuttingen in het groen 
een mogelijke oplossing. Met name als de schutting 
aan een openbare groenstrook ligt is dit een voor 
de hand liggende keuze.
Foto 1-2-3-4-5
Al deze foto’s tonen hoe schuttingen wegvallen in 
het groen. Bij sommige voorbeelden is een diversi-
teit aan beplanting te zien. (foto 1-2-3) Bij andere 
voorbeelden is de begroeiing minder divers (foto 4 
en foto 5 op pagina 27). Het beeld wordt groener 
als bewoners de schutting vanuit de tuin ook laten 
begroeien.

8
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AANDACHTSPUNTEN EN KANSEN
Het inpakken van schutting in groen is een goed al-
ternatief om het beeld van gesloten schuttingen te 
maskeren. Een paar uitgangspunten vergroten het 
gewenste effect. Ten eerste het toepassen van een 
diversiteit aan beplanting. Uiteraard zo aangelegd 
in de openbare ruimte dat onderhoud geen pro-
bleem is.
En ten tweede wordt het effect groter als bewoners 
vanuit de tuin de schutting ook kunnen laten be-
groeien. 

Foto 5

INPAKKEN SCHUTTINGEN
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Foto 2

Foto 1

Foto 4

ERFAFSCHEIDING 
MET ACHTERPAD

OBSERVATIES
Langs erfafscheidingen met poorten aan een hof 
loopt vaak een achterpad. Dit blijkt niet van van-
zelfsprekend want we zijn ook situaties tegen geko-
men waarbij de poort rechtstreeks op een grasveld 
uitkomt. Dit laatste is uiteraard onwenselijk omdat 
het gras wordt beschadigd door het in- en uitrijden 
van bijvoorbeeld fietsen.
Foto 1-2-3 Wat wij ook zagen was dat veel achter-
paden grenzen aan een groenstrook die de over-
gang naar het hof vormt. Er ontstaat daarmee een 
gelaagde opbouw van hof naar erfafscheiding.
Foto 4-5 op pag.29  Op deze foto’s is goed te zien 
hoe die gelaagdheid van grasveld-heg-achter-
pad-schuttingen (wel/niet begroeid) het groene ka-
rakter van het hof versterkt. Het ontneemt het zicht 
op de gesloten erfafscheidingen. 

Foto 3

9
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AANDACHTSPUNTEN EN KANSEN
Door achterpaden te laten grenzen aan een groen-
strook worden twee zaken bewerkstelligd. Ten eer-
ste wordt voorkomen dat bewoners direct over het 
grasveld rijden met fietsen. 
En ten tweede zorgt de groenstrook ervoor dat de 
schuttingen worden gemaskeerd.

Foto 5

ERFAFSCHEIDING MET ACHTERPAD
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ZONERING IN GROEN

Foto 3

Foto 1 Foto 2

OBSERVATIES
In de groenstroken in Nieuw-West is op veel plek-
ken een getrapte opbouw te herkennen. Van lage 
begroeiing loopt het geleidelijk op naar hogere 
groene afscheidingen.
Foto 1-2 De getrapte opbouw die ontstaat uit ver-
schillende zones van groen is op deze twee foto’s 
op bescheiden wijze aanwezig. Langs de stoep is 
op foto 1 eerst een strook gras, daarna een diepe 
strook met struiken. Bij foto 2 is dit beperkt tot één 
groene strook  langs de stoep. De gelaagdheid ligt 
hier in het feit dat er geen hoge erfafscheidingen 
zijn. Men kijkt direct op het privé-groen.
Foto 3-4 Bij deze voorbeelden is er een rijk aan-
bod aan beplanting en is de getrapte opbouw van 
laag naar hoog duidelijk aanwezig. Op de foto 5 op 
pag.31 is een zeer rijke variatie aan planten te zien, 
oplopend naar de tuinen.

Foto 4

10



31

AANDACHTSPUNTEN EN KANSEN
Bij de keuze van zonering in het groen speelt de  po-
sitie van de groenstrook t.o.v. de privé buitenruimte 
een rol. Ter plekke van voortuinen waar geen hoge 
schuttingen worden geplaatst is er minder behoef-
te aan gelaagdheid, dan bij een overgang naar een 
achtertuin waar een schutting wel geplaatst kan 
worden.
Mede speelt mee of de aansluiting van de groen-
strook aan een stoep langs een doorgaande weg 
of aan een hof ligt. Een hof wordt meer als een 
verblijfsplek ervaren, dus meer privé. Het hof kan 
daarom meer diversiteit aan beeld hebben, of te 
wel in het hof mag het rommeliger zijn dan langs 
een doorgaande weg.

Foto 5

ZONERING IN GROEN
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MATERIAALKEUZE

Foto 1

Foto 4Foto 3

Foto 2

OBSERVATIES
Bij onze rondgang door Nieuw-West zijn wij erfaf-
scheidingen tegengekomen van diverse materialen.
We hebben hier vijf voorbeelden geselecteerd die 
allemaal uit hoge erfafscheidingen bestaan, maar 
door de keuze van materiaal een totaal andere uit-
straling hebben.
Foto 1 Deze foto toont een nieuw geplaatste schut-
ting naast een coniferenhaag die bij de herinrich-
ting van het hof is blijven staan. Uit gesprekken met 
bewoners blijkt dat zij de nieuwe schutting waarde-
ren om de stevige constructie. Echter waardeerden 
zij ook de zachtere uitstraling van de haag.
Foto 2 Deze door bewoners zelf geplaatste schut-
ting is van kunststof. De donkere kleur versterkt het 
gesloten karakter. De oplossing lijkt vooral praktisch 
ingestoken te zijn en niet vanuit een behoefte om 
een zachte overgang te maken.
Foto 3 Bij dit nieuwbouw project is gekozen om op 
de lage tuinmuur een begroeid frame te plaatsen. 
De combinatie van metselwerk en de begroeiing 
heeft als voordeel dat de erfgrens strak is aangege-
ven, maar er is ook een zachte overgang door het 
groen.
Foto 4 Een opvallend materiaal zijn de rieten mat-
ten op een frame dat begroeid gaat worden. Door 
de tijd heen zullen de matten vergaan is de ver-
wachting. 
Foto 5 op pag. 33 De groene erfafscheidingen aan 
een collectieve tuin zijn bij dit nieuwbouwproject 
zeer beeld- en sfeerbepalend.

11
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AANDACHTSPUNTEN EN KANSEN
De keuze van materiaal heeft uiteraard te maken 
met de mate van kosten van het materiaal en het 
onderhoud daarvan, en de stevigheid.
Echter de keuze van materiaal heeft invloed op de 
uitstraling en daarmee op de sfeer van de openbare 
ruimte. Door verschillende materialen te combine-
ren, bijvoorbeeld begroeiing met gesloten schut-
tingen kan het beeld zowel gesloten en stevig zijn, 
maar ook bijdrage aan een zachtere uitstraling.

Foto 5

MATERIAALKEUZE
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VARIABELEN
Vanuit de voorbeelden en gesprekken met professio-
nals hebben wij 6 ruimtelijke variabelen vastgesteld 
die bepalend zijn voor de keuze van de erfafscheiding. 
Bij elke ontwerpopgave moet vooraf bepaald worden 
welke variabelen een rol spelen en op basis daarvan 
kan er een keuze over maat, materiaal en vorm worden 
genomen. 
Op pagina 35 zijn de variabelen in een overzicht weer-
gegeven, dat als checklist gebruikt kan worden bij het 
bepalen van een erfafscheiding. Hieronder volgen de 
beschrijvingen van de 6 variabelen.

1. LIGGING IN HET NETWERK
De positie van de privé buitenruimte in het openbare 
ruimte netwerk heeft invloed op de keuze van het type 
erfafscheidingen. Doorgaande wegen zijn buurt over-
stijgend en worden anders ervaren dan binnenhoven 
die meer als collectieve ruimten op blokniveau wor-
den ervaren. Doorgaande wegen vragen om eenheid in 
(groene) erfafscheidingen zodat ze als één geheel wor-
den ervaren. Gelaagdheid in groen, als daar voldoende 
ruimte voor is, kan bij afgesloten erfafscheidingen een 
oplossing zijn. 
Zie ook voorbeeld inpakken schuttingen op pagina 26.

2. OPBOUW STRAATPROFIEL EN EIGENDOM
In na-naoorlogse wijken is de oriëntatie van de stra-
ten vaak asymmetrisch. Dit wil zeggen een entreezijde 
ligt tegenover een achterkant. De positie van de rooi-
lijn-erfgrens en eigendomsgrens tussen gemeente en 

woningcorporatie spelen een belangrijke rol in de mo-
gelijkheden van het aanpassen van erfafscheidingen. 
Grondruil en afspraken over beheer kunnen de moge-
lijkheden vergroten. 
Zie ook casestudies Van Deysselbuurt en Jacob Geelbuurt vanaf 
pagina 38.

3. WONINGTYPOLOGIE EN BEWONERS
Het gevoel van privacy bij grond gebonden woningen 
kan groter zijn dan bij gestapelde bouw, omdat men 
geen inkijk heeft van bovenburen op de privé buiten-
ruimte. Dit heeft invloed op het type erfafscheiding. Wij 
zagen echter geen vast patroon aan verschillen tussen  
appartementenblokken en laagbouw. Bij beide zagen 
we zowel hoge als lage erfafscheidingen.  We vermoe-
den dat de leefstijl van de bewoners meer invloed heeft 
op de mate van geslotenheid dan de woningtypologie. 
Leefstijl is een sociale variabele en is niet opgenomen 
in dit overzicht dat alleen fysieke aspecten betreft. Bij 
de casestudies in hoofdstuk 3 komen de sociale aspec-
ten wel aan de orde.

4. RUIMTE VOOR ZONERING
Zonering in de vorm van een gelaagde opbouw van 
groen heeft invloed op hoe een gesloten erfafscheiding 
wordt ervaren. Bij elke ontwerpopgave voor groene 
hoge erfafscheidingen moet gestreefd worden naar 
deze gelaagde opbouw van laag groen naar de hoge 
erfafscheidingen. 
Zie ook voorbeeld 10 zonering in het groen op pagina 30 en case-
studie Jeruzalem.

5. DIEPTE & POSITIE VAN DE PRIVÉ BUITENRUIMTE
Het afschermen van een ondiepe tuin of terras door 
een schutting heeft meer invloed op de beleving van-
uit de woning. Men zal zich sneller afgesloten voelen 
dan bij een diepe tuin. Bij nieuwbouw is tot op zekere 
hoogte te voorspellen of een buitenruimte zal worden 
afgeschermd door bewoners. Met name de hoekwo-
ningen zijn kwetsbaar hierin en vragen extra aandacht 

en wellicht een hogere afscherming. 
Zie ook voorbeeld hoek-situatie op pagina 16.

6. INVULLING VAN DE PLINT EN GEBRUIK HOF
Wil men het gebruik van het hof stimuleren dan ligt 
een kans in het gebruik van de buitenruimte als tweede 
entree. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbon-
den. Ten eerste zal bij maisonnette-woningen met al-
leen slaapkamers op de begane grond de buitenruimte  
anders worden gebruikt omdat er geen directe verbin-
ding naar de tuin is vanuit de woonkamer of keuken. 
De bewoner moet door een slaapkamer naar de tuin.
Ten tweede heeft het type deur naar de buitenruimte 
invloed. Is dit een deur die niet van buiten afgesloten 
kan worden dan zal de buitenruimte minder als ach-
terom entree worden gebruikt. En tot slot maakt het 
een verschil of er behoefte (en ruimte) is om fietsen 
in de tuin te stallen. Is dat het geval dan moet er een 
goed afsluitbare poort zijn en een achterpad langs de 
erfafscheiding. 
Zie ook voorbeeld erfafscheiding met achterpad op pagina 29.

2.2 VARIABELEN



35

WONINGTYPOLOGIE EN BEWONERS

LIGGING IN HET NETWERK

DIEPTE EN POSITIE VAN DE PRIVÉ BUITENRUIMTE

OPBOUW STRAATPROFIEL EN EIGENDOM

RUIMTE VOOR ZONERING

INVULLING VAN DE PLINT EN GEBRUIK HOF

 

De verschillende posities van de erfafscheidingen zijn:

1. Aan een gemeenschappelijk hof.
2. Langs een woonstraat 
3. Langs een doorgaande weg
4. Aan een openbaar groen plantsoen of speelplek
5. Langs achterpad
6. Aan hof met laagbouw

2

6

3

1

4

5
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3.1 INLEIDING CASESTUDIES 
In dit derde hoofdstuk van dit handboek beschrijven 
we vijf casestudies. De keuze van de casestudies is 
gebaseerd op een variatie aan naoorlogse tuinstede-
lijke buurten en oplossingen voor erfafscheidingen. 
Het zijn buurten uit de vroeg naoorlogse stedenbouw 
in Amsterdam. Bij alle casestudies heeft vernieuwing 
recent plaats gevonden of gaat er in de nabije toe-
komst plaats vinden. Dit kunnen kleine aanpassingen 
in de erfafscheidingen zijn zoals in de Louis Chrispijn-
buurt, of grootschalige vernieuwingsplannen, zoals in 
de casestudie van de Van Deysselbuurt of omvangrijke 
renovaties zoals in de Jacob Geelbuurt in Slotervaart en 
Jeruzalem in de Watergraafsmeer.
We sluiten dit handboek af in hoofdstuk 4 met een kor-
te samenvatting van onze bevindingen in de vorm van 
conclusies en aanbevelingen.

We hebben observaties verricht op de locaties en ge-
sproken met diverse professionals die betrokken waren 
bij de projecten. Het gaf ons een inkijk in de praktijk 
waar verschillende belangen en praktische bezwaren 
soms voor de hand liggende oplossingen in de weg 
stonden. In de beschrijving van elke casus gaan we in 
op drie dimensies: ruimtelijk, sociaal en procesmatig, 
d.w.z. samenwerking gemeente, corporatie en bewo-
ners. Casussen worden ruimtelijk en sociaal beschre-
ven, evenals de betrokkenheid van de stakeholders en 
het participatietraject dat daaraan ten grondslag heeft 
gelegen. 

3 CASESTUDIES

3.2 VIJF CASESTUDIES
1. Jacob Geel buurt          38
2. Van Deysselbuurt              44
3. Slotervaart Zuid                     52
4. Anton Struikbuurt Slotermeer                   56
5. Jeruzalem Watergraafsmeer                              60
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Dichte schuttingen aan de Pieter Calandlaan
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JACOB GEELBUURT
1

Locatie hoven                         Locatie Hemsterhuisstraat

LOCATIE: Overtoomse Veld
KOOP-HUUR: Sociale huur
BEZIT:   De Alliantie
INTERVIEW:  Frans de Roos
  Gebiedsontwikkelaar De Alliantie            

INLEIDING
We belichten in deze casus twee voorbeelden van 
nieuwe erfafscheidingen in de Jacob Geelbuurt in Slo-
tervaart: bij zes hofjes met laagbouwwoningen en bij 
een gerenoveerde portiekflat in de Hemsterhuisstraat. 
De beschrijving van de casus is gebaseerd op een in-
terview met Frans de Roos, gebiedsontwikkelaar bij de 
woningbouwvereniging De Alliantie, en op onze obser-
vaties. 

In 2016 heeft woningbouwvereniging De Alliantie 249 
grondgebonden woningen in de Jacob Geelbuurt ge-
renoveerd. Deze woningen zijn gegroepeerd in twaalf 
haakvormige woonblokken rond zes hofjes. Ze zijn in 
de jaren vijftig gebouwd door Woningbouwvereniging 
van Amsterdams Spoorwegpersoneel. Ter voorberei-
ding van de renovatie startte de Alliantie in 2013 de 
eerste gesprekken met bewoners. Er woonden toen 
nog veel oudere Amsterdammers met een verleden in 
het openbaar vervoer zoals trambestuurders en spoor-
wegpersoneel. Het renovatieproject is samen met de 
bewoners vorm gegeven. Inmiddels (2021) heeft zeker 
de helft van de bewoners een migratie-achtergrond, 
vaak 2de of 3de generatie. Er wonen nu ook mensen 
die de afgelopen jaren zijn verhuisd uit gesloopte wo-
ningen of die zijn doorgestroomd uit portiekflats. 
De woningen hadden kleine achtertuintjes van 5 me-
ter diep die grenzen aan een binnenhof of aan open-
baar groen. Inpandige bergingen zijn toegevoegd aan 
de woonruimte. Er zijn grotere woonkamers gemaakt. 
Badkamers zijn vernieuwd, kozijnen vervangen. Daken, 
vloeren en gevels zijn geïsoleerd. De woningen hebben 
nu energielabel A. In de tuinen zijn nieuwe schuurtjes 
gebouwd. Eén blok met 21 woningen deed niet mee 
omdat 70 procent instemming van bewoners niet werd 
gehaald. 
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Februari 2019

Juni 2021 

Februari 2019

Juni 2021 

Februari 2019

September 2021
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Februari 2019 voorbeeld aan hofzijde.

November 2021 voorbeeld aan hofzijde.

NIEUWE SITUATIE
De tuinen met de nieuwe bergingen zijn vergroot. De 
grond is overgenomen van de gemeente. De Alliantie 
wilde ook een pad achter de tuinen van de woningen. 
Voorheen waren het achtertuinen waar je van buitenaf 
niet in kon komen. Er is met de gemeente afgesproken 
dat elke woning 3 meter tuin erbij krijgt. Dat is de diep-
te van de nieuwe schuurtjes. Er is de afspraak gemaakt 
dat de Alliantie meebetaald aan het vernieuwen van de 
openbare ruimte. De Alliantie stelde dichte schuttingen 
voor, conform de wensen van veiligheid en privacy bij 
de bewoners. De gemeente ging hier niet in mee. Als 
onderdeel van de grondruildeal wilde de gemeente in-
spraak bij de keuze van de nieuwe erfafscheiding. De ge-
meentelijke stedenbouwkundige hield volgens De Roos 
vast aan de AUP principes van lucht, licht en ruimte en 
had een voorkeur voor lage erfafscheidingen. Dat zou 
betekenen minder privacy en minder gevoel van vei-
ligheid in de ogen van bewoners. De Alliantie zat meer 
op de lijn van de wensen van de bewoners. Uiteindelijk 
is de keuze nog eens aan bewoners voorgelegd. Toen 
bleek dat een deel van de bewoners – vooral de oudere 
bewoners die aan de binnenhofjes woonden – een wat 
opener erfafscheiding niet zo’n probleem vonden. 

COMPROMIS
Als compromis is gekozen voor een rasterwerk met 
groenblijvende Kamperfoelie in combinatie met een 
niet-wintergroene klimop. De erfafscheidingen en de 
bergingen zijn ontworpen door architectenbureau 
Mopet. Ook de keuze van de begroeiing is conform het 
advies van de architect. Langs de drie doorgaande stra-
ten (Jacob Kernstraat, Comeniusstraat, Johan Huizin-
galaan) is gekozen voor een hoog rasterwerk van 2.40 
meter en in de binnenhoven voor een deels laag raster 
en hekje zodat bewoners vanuit hun tuin en de woon-
kamer naar de collectieve binnentuin kunnen kijken. 
Wat de Alliantie betreft had het ook hier dicht gekund 
met klimop ertegen aan, zoals bij de flat langs de Hem-

sterhuisstraat (zie verderop). De gemeente wilde ech-
ter een open raster met de verwachting dat de klimop 
in de loop der tijd de erfafscheiding dicht zou maken. 
Na plaatsing van de hekken en de klimop ging door de 
warme en droge zomer veel begroeiing dood. De Alli-
antie ging zelf over tot bewateren. Vanwege de inkijk 
creëerden bewoners vrij snel aan de binnenkant hun 
eigen privacy. Ze zetten van alles tegen de hekken, van 
plastic bouwdoeken tot schuttingen. In de beginfase 
zag het er rommelig uit. Zowel gemeente als Alliantie 
waren er niet gelukkig mee. De Alliantie is toen meer 
handhavend gaan optreden. Pas het afgelopen jaar 
groeit het beter dicht. Uit onze observaties blijkt dat de 
rasters in de zomermaanden op steeds meer plekken 
aan het zicht zijn onttrokken, maar in de wintermaan-
den is het vanwege de niet-wintergroene klimop nog 
steeds grotendeels kaal. 

ONDERHOUD
Afspraak met de gemeente is dat de klimop van de Al-
liantie is. De grond op de eerste 30 centimeter buiten 
de erfafscheiding is ook nog van de corporatie. De Al-
liantie heeft de aanplant bekostigd en onderhoudt de 
klimop. Volgens De Roos is onderhoud op een gegeven 
moment niet meer nodig en kan de klimop zichzelf on-
derhouden. Het overwoekert vanzelf. Er zijn nog geen 
extra onderhoudskosten. De Alliantie loopt wel het ri-
sico dat de begroeiing op een gegeven moment door 
bewoners weg gesnoeid wordt. Over een paar jaar zal 
de corporatie wel wat herstelwerk doen.  

Langs de doorgaande wegen verloopt het dichtgroeien 
nu volgens plan, maar in de binnenhoven gaat het vol-
gens De Alliantie minder goed. Daar is het rommelig en 
minder geslaagd. Het is te open voor de privétuinen. 
Een vergelijkbare oplossing als langs de doorgaande 
wegen was hier volgens De Roos beter geweest. Bewo-
ners hebben behoefte aan meer privacy dan de lage 
hekken toelaten. Privacy en veiligheid moeten volgens 



41

Doorsnede Johan Kernstraat

Doorsnede Johan Huizingalaan

tuin                                  berging                      groen         stoep       fietspad    groenstrook        
5m                                       3m             30cm       

Raster hekwerk voor bergingen langs
30 cm beplantingstrook
tpv berging

tuin                                  berging                    stoep      groen            rijbaan    
5m                                       3m             30cm        

Raster hekwerk voor bergingen langs
30 cm beplantingstrook
tpv laag hekje naar tuin.

De Roos bij achtertuinen uitgangspunt zijn. Het prin-
cipe van openheid van Van Eesteren is volgens hem 
waardevol, maar bij de achtertuinen en erfafscheidin-
gen achterhaald. 

Als de Alliantie vrije keuze had gehad dan zouden ze 
in de Jacob Geelbuurt eerder voor een oplossing zo-
als in de Robbert Cijferstraat hebben gekozen. (Zie case 
studie 4 Anton Struikbuurt) Hier is gekozen voor een 
dichte erfafscheiding met een begroeiing die nu veel 
weelderiger is dan 5 jaar terug. De factor tijd is dus van 
groot belang. Hier had de gemeente weinig inspraak 
want de grond is van de Alliantie. Er zijn schuttingen 
vervangen die er al waren. Deze oplossing is ook goed-
koper en houdt het wel 15 jaar vol. In de Jacob Geel-
buurt zal de Alliantie in de toekomst bewoners vaker er 
moeten op aanspreken om het raster met begroeiing 
een beetje netjes te houden. Dat is minder snel nodig 
in de Robert Cijferstraat inde Struikbuurt.  
Na de renovatie van de woningen en de tuinen in de 
Jacob Geelbuurt volgde een ingrijpende aanpak van de 
openbare ruimte (met onder andere vervangen van de 
riolering). Het duurde nog 1,5 jaar voor de straten weer 
heringericht waren en de openbare groenvoorzienin-
gen waren aangelegd. 

HEMSTERHUISSTRAAT
Voor de portiekflat met vier lagen langs de Hemster-
huisstraat is een geheel andere oplossing gekozen. De 
portiekflat met op de begane grond maisonnette wo-
ningen is ingrijpend gerenoveerd en gasloos gemaakt. 
Van de zolders op de 5de verdieping zijn extra wonin-
gen gemaakt. Er is in de flat geen lift. De grond gelegen 
naast de flat is van De Alliantie en hier bemoeide de 
gemeente zich niet mee. De omvang van de privétui-
nen is hetzelfde gebleven. De erfafscheidingen waren 
rommelig. Als nieuwe erfafscheiding is gekozen voor 
een raster met rietmatten die met klimop (Hedera) zijn 
begroeid. De Alliantie gaat ervan uit dat deze rietmat-
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Nicolaas Japiksestraat met rechts het raster met rietmatten.

Rietmatten met Hedera nog niet vol begroeid.

ten op een gegeven moment vergaan. Dat is geen pro-
bleem want de erfafscheiding is dan begroeid. Er zijn 
geen poorten in deze erfafscheiding. Aan de voorkant 
van de flat liggen langs de Hemsterhuisstraat de en-
trees en ook de fietsenbergingen op de begane grond. 
Bewoners hoeven dus niet met een fiets in de tuin. 
Aan de achterkant van de portiekflat , aan de Nicolaas 
Japiksestraat, grenzen de slaapkamers van de maison-
nette-woningen en ze zullen dit dus niet als uitgang 
gebruiken. Op de woonverdiepingen zijn balkons. De 
gemeente had ook problemen met poorten aan deze 
zijde want dan moesten er een achterom en paadjes 
gemaakt worden. Gezien het woningtype zou er min-
der behoefte aan zijn. 

REFLECTIE OP DE JACOB GEELBUURT 
Deze casus is een mooi voorbeeld van het zoeken naar 
een balans tussen de principes van de tuinstad en de 
behoefte aan privacy en van het rekening houden met 
verschillende wensen van corporatie, gemeente en 
bewoners. Er was verschil in visie tussen gemeente en 
corporatie. Ook bewoners kunnen verschillende opvat-
tingen hebben. Veel oorspronkelijke oudere bewoners 
hebben een voorkeur voor openheid, nieuwe bewo-
ners wensen vaak meer privacy. Het compromis – een 
begroeid raster – kent een aantal kwetsbaarheden. Als 
het hek nog niet begroeid is kan het hoog en afwerend 
overkomen. De factor tijd is van groot belang voor dit 
concept. Er blijkt ook een groot verschil in privacy tus-
sen de zomer- en wintermaanden. Met privacy is be-
ter rekening gehouden bij de erfafscheiding van de flat 
in de Hemsterhuisstraat, alhoewel hier gelaagdheid in 
groen met een haag ontbreekt. Leerzaam is het verschil 
in oplossing tussen doorgaande straten met hogere 
hekken en hofjes met meer openheid. Het lage raster 
blijkt weinig privacy te bieden. Als privacy niet gewaar-
borgd is dan creëren bewoners zelf privacy met schut-
tingen. Ook de poorten van gaas zijn kwetsbaar want 
die worden meestal dichtgezet. Tot slot is het de vraag 
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of er de klimop geen onderhoud (van de corporatie) 
nodig heeft. Groenbeheerder Sandro Hooft wijst er op 
dat klimop altijd onderhoud behoeft omdat het in de 
gemeentelijke groenvakken kruipt. Dit concept vraagt 
van de corporatie continue aandacht en om beheer van 
de klimop en van de groenvakken. 

SITUATIE 1960
Er is helderheid in de inrich-
ting van de openbare ruimte. 
Dit komt ten eerste door de 
doorlopende rijbaan en de 
brede stoepen zonder par-
keervakken. Daarnaast is het 
parkeren aan één  zijde geor-
ganiseerd. Er zijn in deze tijd 
nog weinig losse elementen 
t.b.v. de verkeersveiligheid 
nodig, zoals verkeersborden 
en drempels. 
De gelijke hoogte van de heg-
gen als afscheidingen en de 
eenduidigheid in materiaal 
versterken de helderheid.
Zo ook de duidelijke herken-
bare grens tussen openbaar 
en privé. 

SITUATIE 2021
Door de tijd heen is de  helder-
heid in de openbare ruimte 
verloren gegaan. Door toena-
me van de verkeersdrukte zijn 
er meer maatregelingen voor 
verkeersveiligheid gekomen 
zoals de drempels en signaal-
paaltjes. De brede stoepen 
worden onderbroken door
parkeervakken en het parke-
ren is nu aan twee zijden ge-
organiseerd.
Er is een variatie aan schuttin-
gen en erfafscheidingen ont-
staan. De grens tussen privé 
en openbaar naast de groen-
vakken is onduidelijk. 

Bron: Beeldbank Amsterdam

HEMSTERHUISSTRAAT DOOR DE TIJD HEEN
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VAN DEYSSELBUURT
2

Locatie Van Deysselbuurt

INLEIDING
Op de website van ontwerpbureau Rijnboutt te Am-
sterdam wordt de opgave voor de van Deysselbuurt als 
volgt beschreven:

De Lodewijk van Deysselbuurt in de westelijke tuinste-
den van Amsterdam is toe aan vernieuwing. De buurt, 
onderdeel van het roemrijke Algemeen Uitbreidings-
plan (AUP), en daarmee belangrijk stedelijk erfgoed, 
heeft anno 2020 de laagste leefbaarheidsscore van 
Amsterdam. Woningen voldoen niet aan de eisen van 
deze tijd en de openbare ruimte heeft nauwelijks ge-
bruikskwaliteit.

Dat vraagt om meer dan fysieke ingrepen. Naast maat-
regelen op het vlak van klimaatadaptatie, energie-
transitie, circulariteit, mobiliteit en ecologie, is sociale 
duurzaamheid een belangrijke doelstelling. Een breed 
netwerk van maatschappelijke organisaties gaat sa-
men met bewoners aan de slag. Door het aanpakken 
van de huidige woningbouwvoorraad en het toevoe-
gen van nieuwe woningtypologieën, wordt de buurt 
voor de huidige bewoners verbeterd en worden nieuwe 
doelgroepen aangetrokken. De identiteitsdrager van 
de buurt is én blijft de Lodewijk van Deysselstraat. Zijn 
kenmerkende en monumentwaardige bebouwing krijgt 
een actieve plint met verschillende buurtgerelateerde 
functies, voordeuren aan de straat en kleine plantsoe-
nen. (bron: www.rijnboutt.nl)

INTERVIEW
Voor dit onderzoek hebben wij gesproken met Arnon 
Jordan, senior stedenbouwkundige bij Rijnboutt, ont-
werpbureau voor stedenbouw, architectuur en land-
schapsarchitectuur.
De veranderende maatschappij en het gebruik van de 
openbare ruimte heeft Rijnboutt geanalyseerd in de 
van Deysselbuurt. Één van de conclusies die men zou 
kunnen trekken volgens Jordan, is dat hoe het AUP 

LOCATIE: Van Deysselbuurt Geuzenveld
KOOP-HUUR: Sociale huur
BEZIT:   Rochdale
INTERVIEW:  Arnon Jordan
  Senior stedenbouwkundige  Rijnboutt
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Lodewijk van Deysselstraat

oorspronkelijk ontworpen en bedacht is tegenwoordig 
niet meer volledig strookt met hoe mensen de open-
bare ruimte en eigen buitenruimte gebruiken. Dit ten 
aanzien van oa. de overgang privé-openbaar, toename 
autogebruik en meer behoefte aan privacy.

Ten aanzien van de ontwerpopgave en ingrepen voor 
de erfafscheidingen in de van Deysselbuurt, waren deze 
breder dan alleen het kijken naar de schuttingen. Voor 
de aanpak in de middenzone: (zie kaart blz.46) zijn de 
randvoorwaarden door Rijnboutt aangepast. Het huidi-
ge profiel bestaat uit een achterzijde met privé tuinen 
aan een openbaar groentje en daarnaast een openba-
re straat. Daardoor ontstaat de behoefte aan privacy 
en veiligheid. Samen met M&A (Bureau Monumenten 
en Archeologie) en de supervisor Roy Bijhouwer is er 
inhoudelijk debat gevoerd over het behouden van dit 
verkavelingsprincipe, dan wel het omklappen om geen 
voorkant achterkant confrontatie te krijgen. Wil je een 
wezenlijke verbetering krijgen van de woningen en het 
gebruik van de publieke ruimte dan moet je volgens 
Jordan de randvoorwaarden aanpakken. In het ste-
denbouwkundig plan is gekozen voor het zogenaamde 
omklapmodel, dat in de investeringsnota inmiddels is 
vastgelegd door het college.

HET OMKLAPMODEL
In de middenzone wordt de helft van de strokenbouw 
behouden. Dit zijn de monumentale F blokken met ty-
perende ronde ramen. De F blokken hebben een bor-
des en de woningen liggen op de eerste verdieping 
maar hebben een slaapkamer op de begane grond aan 
de achterzijde. 
De andere blokken daartussen worden sloop/nieuw-
bouw, in dezelfde footprint en met dezelfde hoogte. 
Die worden omgeklapt qua oriëntatie. Dat resulteert 
in een situatie van voorkant naar voorkant en achter-
kant naar achterkant. Het ontwerpteam van Rijnboutt 
hoopt dat met deze wijziging het goed functioneren 
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Vernieuwingsplan Van Deysselbuurt
Bron: www.deysselbuurt.nl

van de ruimte minder kwetsbaar is en de noodzaak om 
schuttingen te plaatsen verlaagd wordt. Voor de gehele 
buurt wordt een beeldkwaliteitsplan gemaakt, waarin 
ook de uitwerking van de achterzijden wordt opgeno-
men. Principe is dat de binnentuinen nog steeds een 
open karakter moeten krijgen. Met groen tussen de 
stroken die de buurt z’n kwaliteit geeft, licht, lucht en 
ruimte, met collectieve tuinen waar privétuinen aan 
grenzen. Dit met het idee dat de noodzaak voor hoge 
schuttingen dan minder is, omdat het een gedeelde 
tuin is. Cruciaal hierin is dat vooral op de koppen een 
goede overgang moet worden gemaakt tussen het 
openbare gebied en de collectieve tuin. Een fysieke 
scheiding mag er komen maar dit zou ook een combi-
natie kunnen zijn van groen met een laag hek of alleen 
groen in combinatie met een zitrand of bijvoorbeeld 
een pergola. Er vindt nog discussie plaats hoe dat pre-
cies vorm moet worden gegeven en beheerd. Varian-
ten zijn volledig toegankelijk of alleen overdag en dat 
het ’s avonds afgesloten wordt. De keuze hangt er ook 
vanaf of die twee bouwblokken in beheer blijven van 
Rochdale of dat het in de koopsector gaat. 

BEELDKWALITEITSPLAN
Het zo open mogelijk houden van de binnentuin wordt 
gerealiseerd door het niet op te delen en te versmallen 
qua beeld. De maat tussen de gebouwen is ongeveer 
27 meter. Het beeldkwaliteitsplan is een set regels die 
mee wordt gegeven aan de architecten die de bouw-
plannen gaan maken en ontwerpen, als aanvullend 
voor het welstandskader dat hier geldt. Rijnboutt wil 
alleen het strikt noodzakelijke vastleggen en daarin 
zien ze een veel belangrijkere rol voor de overgangen 
op de koppen, dus tussen openbaar gebied en de col-
lectieve tuin. De collectieve tuin moet dan wel echt als 
een collectieve tuin worden ontworpen door een land-
schapsarchitect die verbonden is aan de architectuur-
opdracht. 

Straat in de middenzone met rechts de F blokken. Entree van een F blok.

middenzone
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BESTAANDE SITUATIE

NIEUWE SITUATIE

slaapkamerEntreeEntree Entree

Asymmetrisch profiel:
entreezijde tegenover tuinzijde

TuinF-blokTuin Asymmetrisch profiel:
entreezijde tegenover tuinzijde

Deze tekeningen zijn voor dit onderzoek
door de HvA gemaakt en zijn bedoeld als 
schematische weergave 
van het zogenaamde omklapmodel.
Het exacte ontwerp van Rijnboutt is hier 
niet in verwerkt.

Schuttingen Schuttingen

slaapkamer

Nieuwbouw Collectieve tuinSymmetrisch profiel:
beide zijde entrees

Tuin Tuin Tuin     NieuwbouwF-blok

Lage erfafscheidingenLage erfafscheidingen

SloopSloop

Entree Entree
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Vernieuwingsplan Van Deysselbuurt   Bron: www.deysselbuurt.nl

REGELS MAKEN EN EISEN STELLEN
Wellicht zal er een grondruil plaatsvinden. De groen-
tjes zijn kadastraal gezien van de corporatie, maar wel 
openbaar. Alleen de tussenstraat en de stoep zijn van 
de gemeente. In de helft van de gevallen worden de 
tussenstraten eruit gehaald. De gemeente zal eisen 
stellen dat deze stroken openbaar toegankelijk moeten 
zijn.  Jordan deelt in ons gesprek zijn dilemma over re-
gels maken in het kader van het al dan niet omklappen 
van het profiel: “Je kunt regels maken en eisen stellen 
zoals:  je mag een schutting maar niet hoger dan dit en 
er moet een groenzone komen als buffer en een pad 
worden aangelegd. Maar er kwamen echter zoveel re-
gels dat we dachten daarmee maak je het ontwerp ook 
heel erg kwetsbaar. Als je één of twee van die dingen 
niet voor elkaar krijgt dan zal het in het gebruik ook 
misgaan.”
Daarnaast realiseerde men zich ook dat de kwets-
baarheid ook ligt in het gevoel van veiligheid. Er hoeft 
maar één inbraak te zijn en bewoners gaan schuttingen 
plaatsen. Het binnenterrein wordt daarom niet volledig 
vrij gegeven. Wel zullen een aantal zaken vastgelegd 
worden, zoals de zichtrelatie, zodat men erdoorheen 
kan kijken en het opgaand groen aan de andere kant 
nog kan waarnemen. Ook wordt vastgelegd hoe het 
hekwerk vorm wordt gegeven. 
Als het kadastraal gezien uitgegeven grond wordt dan 
heb je als eigenaar wettelijk gezien het recht om een 
hek te plaatsen. Daarom moet dit mee worden geno-
men in het ontwerp, is de mening van Jordan. Zijn uit-
gangspunt is dat in het ontwerp helder moet zijn wat 
openbaar gebied is en wat privaat. Ook hier speelt 
weer de kwetsbaarheid van veiligheid. 

CASCOLAND
Jordan wijst op een onderzoek van Cascoland in de van 
Deysselbuurt. Zij zijn op pad gegaan met vragen zoals 
over het gebruik van de openbare ruimte en groen en 
de collectieve tuinen en de privé tuinen. Ook stelden zij 

vragen over hoe bewoners denken over erfafscheidin-
gen zoals hekken en groene hagen. Eerste resultaten 
leren dat veel bewoners vertelden dat ze geen hekwerk 
willen en geen erfafscheiding. Er zou bij heel veel men-
sen behoefte zijn dat die collectieve tuin ook openbaar 
is en dat ze direct zicht daarop willen hebben en geen 
schuttingen. Jordan deelde met ons dat uit de tussen-
rapportage van Cascoland blijkt dat bewoners die geen 
hoge hekken of schuttingen willen zowel op begane 
grond  als op de verdiepingen wonen.

Het beeld is vooral dat mensen vast willen houden aan 
wat ze nu hebben. Bewoners met een lage schutting 
willen graag contact met buren en een collectieve tuin, 
bewoners met een hoge schutting willen dit zo houden 
over het algemeen (indien ze dit zelf geplaatst hebben). 
De gedachte die leeft bij Rijnboutt en Cascoland is dat 
het gaat om bewoners te laten zien hoe het anders kan.
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Bakemabuurt met rechts het hek naar het binnenterrein. 
Foto: JW Dragt 

Binnenterrein Bakemabuurt, links de dichte plinten.
Bron: Gemeente Amsterdam

Filosofenbuurt Doorzicht naar binnenterrein Klarenstraat

VOORBEELDEN
In ons gesprek worden enkele andere voorbeelden 
aangehaald door Jordan. Ten eerste de Bakemabuurt 
in Geuzenveld, een mooi referentieproject omdat het 
hier om zowel renovatie als sloop-nieuwbouw gaat, 
waarbij de verkaveling intact is gehouden. Hier speelt 
dezelfde problematiek met collectieve tuinen en ber-
gingen in de plint. De gerenoveerde blokken zijn prach-
tig gerenoveerd, waarbij de plint mooi met groen is 
ingepakt. Het is weliswaar jammer dat aan de achter-
zijde, grenzend aan de collectieve tuinen geen woon-
ruimte gemaakt is en er ook geen toegang is vanuit de 
woningen naar de tuin. Het nieuwbouwblok is met veel 
respect voor de oorspronkelijke verschijningsvorm ont-
worpen, ook met een poort naar de straat. Hier zijn wel 
woningen gemaakt op begane grond met privétuinen, 
grenzend aan de collectieve tuin. Helaas hebben de tui-
nen geen toegang tot de collectieve tuin.

Jordan noemt als een ander voorbeeld de Filosofen- 
buurt waar aan openbaar groen met speelplekje privé 
tuinen liggen met een brede bufferzone met opgaand 
groen, met paden ertussendoor naar privé tuinen. De 
privé tuinen hebben een hekje waardoor ze direct toe-
gang hebben. Er is waarschijnlijk geen behoefte aan 
schuttingen omdat de afstand groot genoeg is en daar-
door voldoende gevoel van privacy is. Een kanttekening 
hierbij is dat het hier laagbouw betreft.

De Klarenstraat in Slotervaart wordt ook genoemd als 
geslaagd voorbeeld van een collectieve tuin met tevens 
privé tuinen. Er zijn geen schuttingen. Voor dit project 
is een hekwerk ontworpen dat overdag wel op slot is. 
Het mooie van dit hekwerk is dat je de kwaliteit van het 
groen nog kunt zien.

Tot slot noemt Jordan een positief voorbeeld uit Delft 
met jaren 60 portiekflats, huurwoningen met een 
collectieve binnentuin met aangrenzende privé tui-
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Wooncomplex industriewijk Delft

Lage hekjes bij wooncomlex Industriewijk Delft
Foto’s: Google maps

nen zonder schuttingen. De binnentuin wordt goed 
gebruikt. Het betreft de Industriewijk oa. Gerardus 
de Haenstraat. (Zie foto’s). Er is soms een incidentele 
schutting. Er is een laag hek dat niet afgesloten kan 
worden. Bewoners hebben zomers gezamenlijk barbe-
cues. Uiteraard rees de vraag waar dat aan ligt? Is de 
bewonerssamenstelling hier wellicht anders of de ste-
denbouwkundige context? Een interessante casus voor 
ons om verder te onderzoeken. 

REFLECTIE OP HET GESPREK
De bewijslast van de Van Deysselbuurt moet Rijnboutt 
nog zien waar te maken. Het zijn nog plannen. Ze willen 
februari 2022 het beeldkwaliteitsplan afronden. Hoe ze 
omgaan met erfafscheidingen en hekwerken willen ze 
vastleggen in het beeldkwaliteitsplan. Met daarin spel-
regels voor de bebouwde omgeving en regels voor de 
onbebouwde ruimte. Dit alles op hoofdlijnen om daar-
mee de flexibiliteit te behouden. Een complexe factor 
kan zijn dat Rochdale de sociale huurwoningen bouwt 
en Heijmans de vrije sectorwoningen. Het beeldkwa-
liteitsplan is geen inrichtingsplan, ook geen handboek 
voor de openbare ruimte, maar het geeft wel handvat-
ten uit het stedenbouwkundig plan mee voor het te 
maken inrichtingsplan van de openbare ruimte. Hierin 
is de bomentaal is van belang en het geen al te hoge 
beplanting toepassen is één van de manieren om zicht-
relaties te behouden.
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Van Deysselbuurt 
Bron: Stadsarchief Amsterdam
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SLOTERVAART ZUID
3

LOCATIE: Slotervaart Zuid
KOOP-HUUR:   Sociale huur
BEZIT:   Eigen Haard
INTERVIEWS:  Redouan Bouhlacen: Bewoner en lid Tuingroep 
  Sandro Hooft: Gebiedsbeheerder Gemeente Amsterdam
  Jeroen Schilt: Bureau Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam
                         Ruud Kamminga: Regisseur Wijkontwikkeling & Leefbaarheid Eigen Haard

Pilothof met moestuin.

PILOTHOF JACOB KRAUSSTRAAT
In 2019 is gestart met het tuinenproject in de Louis 
Chrispijnbuurt en het hof van de Jacob Krausstraat is 
als pilot aangewezen. De erfafscheidingen waren erg 
rommelig en het hof was aan een opfrisbeurt toe. Doel 
was ook om met fysieke investeringen de betrokken-
heid van de bewoners en de leefbaarheid te vergroten. 
De HvA heeft destijds in opdracht van Eigen Haard met 
een kleine kerngroep actieve bewoners twee work-
shops georganiseerd. Daar waren de toenmalige wijk-
beheerder en wijkregisseur van Eigen Haard bij aan-
wezig. Er is door de HvA een ontwerpvoorstel gemaakt 
voor een erfafscheiding bestaande uit een combinatie 
van een gesloten schutting en een open raster, wat te-
gemoet zou komen aan zowel privacy als aan het groe-
ne karakter van de Tuinstad. Het voorstel werd posi-
tief ontvangen in de workshop. Voor de inrichting van 
het hof kwamen de bewoners tijdens de workshop zelf 
met het voorstel om een moestuin aan te leggen. Een 
groepje van drie bewoners is daarna als een tuingroep 
verder gegaan. Het plan voor de erfafscheidingen en de 
moestuin zijn in 2020 door de bewoners in overleg met 
Eigen Haard en de gemeente uitgewerkt en aangepast. 
Hier is de HvA niet meer bij betrokken geweest. 

SCHUTTINGEN
Er zijn 14 schuttingen geplaatst, een combinatie van 
hout en beton, maar zonder verdere begroeiing. De 
tuingroep is tevreden met deze schuttingen. Enkele 
bewoners met een volgroeide groene erfafscheiding 
wilden niet meedoen. Andere bewoners wilden wel 
meedoen, maar hun schutting bleek nog te goed. De 
uitstraling van de schuttingen zonder groen voldoet 
aan de wensen van de tuingroep, maar kan op ande-
ren als hard en afwerend overkomen. De nadruk in het 
pilothof is sterk komen te liggen op privacy ten koste 
van het groene karakter van het hof. De oude hagen 
(sierheesters) waren in dit hof al verdwenen waardoor 
gelaagdheid in het groen ontbreekt. Volgens Jeroen 
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De nieuw geplaatste schuttingen. Nieuwe schutting aansluitend op behouden haag.

De moestuin. Poort in nieuwe schutting met doorsteek naar hof.

Schilt – expert op het gebied van de cultuurhisto-
rische waarde van de Westelijke Tuinsteden – zou 
men er nog begroeiing aan moeten toevoegen 
voor de gelaagdheid die kenmerkend is voor de 
overgang tussen privé tuinen en collectieve tui-
nen. Het kan leiden tot het minder trots zijn om 
hier te wonen. De schuttingen zouden er aan de 
buitenkant vriendelijker moeten uitzien. In dit op-
zicht is het pilotproject nog niet af en behoeft het 
een extra groene laag. Dat is zeker vereist langs 
de Pieter Calandlaan, waar erfafscheidingen ook 
een sterke publieke betekenis hebben. (zie foto 
pagina 37) Een volgens hem goed voorbeeld  de 
wijk Jeruzalem in de Watergraafsmeer (casestudie 
5) waar de corporatie heeft gekozen voor een ge-
laagde oplossing. 

DE TUINGROEP
Ook de leden van de tuingroep willen het hof nog 
verder vergroenen. Een voorstel van hen was om 
een pad achter de schuttingen aan te leggen met 
op een meter van de schuttingen af een laag hekje 
van één meter hoog met daarnaast kleine boom-
pjes of bakken met beplanting of kruiden die be-
woners zelf kunnen beheren. Een hekje zou zijn 
bedoeld tegen voetballen (er wordt in dit hof veel 
door kinderen gevoetbald). De tuingroep wil geen 
hagen teruggeplaatst hebben omdat zich daar vuil 
op hoopt en ratten zich er gaan nestelen. Omdat 
het hof intensief wordt gebruikt door spelende 
kinderen is er veel zwerfvuil. De prullenbak is te 
klein. Afgelopen zomer hebben bewoners zelf om 
de 2 à 3 dagen vuil geprikt op het grasveld.  Bewo-
ners hebben om een grotere of meerdere prullen-
bakken gevraagd, maar de gemeente heeft een-
zelfde kleine prullenbak terug geplaatst. 
De tuingroep had tevens een pad voorgesteld 
achter de schuttingen langs. Een tegelpad is af-
geraden omdat daar brommers overheen zouden 
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Principe van een aansluiting van schutting met looppad aanslui-
tend op gemeenschappelijk hof en sierheesters in blok.
Zoals aangegeven in het gesprek door Sandro Hooft.

rijden, maar het voorgestelde alternatief - een snipper-
pad - is ook niet aangelegd. Gebiedsbeheerder Sandro 
Hooft vindt een snipperpad echter geen goed idee 
omdat snippers verteren en er brandnetels en ander 
onkruid gaan groeien. Hij adviseert een tegelpad dat 
bestaat uit 3 of 4 tegels van 30 bij 30 centimeter, met 
een maximum van 1,20 meter breed. Een achterompad 
heeft ook als functie om ervoor te zorgen dat de rest 
van het groen in stand blijft.  (Zie tekening)

EFFECT OP DE LEEFBAARHEID 
Gesteld kan worden dat met name de moestuin effect 
heeft op de leefbaarheid. Er is weliswaar een klein 
groepje dat zich hiervoor inzet, toch hebben zich al 
paar andere bewoners zich erbij aangesloten. Ook kin-
deren worden er bij betrokken. Het eerste jaar was een 
succes. En de tuingroep gaat dit jaar verder en probeert 
meer bewoners bij de moestuin te betrekken. 
Veel ouders/moeders met kleine kinderen die in het 
tweede hof wonen (Anske Lammingastraat) komen 
hier omdat het voor kleine kinderen een veilige speel-
plek is en voor ouders een ontmoetingsplek. Soms zit-
ten er wel tien moeders in het gras bij de boom, in de 
buurt van hun spelende kinderen. De sfeer is goed en 
veilig. Het was afgelopen jaar drukker dan daarvoor. 
De poorten in de schuttingen hebben maar in beperkte 
mate effect op de leefbaarheid. Vooral kinderen maken 
gebruik van de poorten (en af en toe ouders als ze naar 
de collectieve tuin lopen). Doorgaans maken weinig 
volwassenen er gebruik van als doorgang. De bergin-
gen zitten ook aan de andere kant van de portiekflat 
bij de voordeuren. De deuren in de schuttingen wor-
den ook niet gebruikt als uit-/ingang omdat de deuren 
van de woningen aan de achterzijde niet van buiten-
af afgesloten kunnen worden. Het zijn binnendeuren. 
Bovendien zijn het slaapkamers. In de zomer kan het 
voor gezinnen wel tot meer contact leiden, want dan 
hoeven de kinderen niet om te lopen. 
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Speelplek in het hof aan de Anske Lammingastraat.
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ROBBERT CIJFERSTRAAT
4

LOCATIE: Slotermeer Noord-Oost (Anton Struikbuurt)
KOOP-HUUR:  Koop en sociale huur
BEZIT:  De Alliantie
       

VERNIEUWING
In de Anton Struikbuurt viel ons een hof op aan de Rob-
bert Cijferstraat. Dit om twee redenen. Ten eerste door 
de vernieuwing van de openbare ruimte en ten tweede 
de kwaliteit van de groene erfafscheidingen. Het bleek 
te gaan over een stedelijk vernieuwingsproject van de 
Alliantie uit 2015. Op de website van de Alliantie is te 
lezen:
In de Amsterdamse wijk Slotermeer vernieuwde de Al-
liantie alle 364 woningen van de Struikbuurt. Toch blijft 
het een buurtje waar je lekker rustig woont, middenin 
het royale groen. Alsof het een dorp in de stad is. Maar 
je woont er ook dichtbij veel winkels en voorzieningen. 
Een ideale buurt dus voor gezinnen en ouderen.
Najaar 2015 is de vernieuwing van de woningen begon-
nen. Van origine telt de buurt vooral duplexwoningen: 
als eengezinswoning bedoelde woningen die in tweeën 
zijn gesplitst. Het was de bedoeling om die splitsing na 
de woningnood ongedaan te maken. Nu, meer dan zes-
tig jaar na de bouw worden de meeste duplexwoningen 
gerenoveerd en samengevoegd tot eengezinswoning. 
Er bleven 64 duplexwoningen intact omdat hieraan be-
hoefte is. Ook maakte een deel van de woningen plaats 
voor de bouw van 60 levensloopgeschikte appartemen-
ten en 24 eengezinswoningen.
De plannen voor deze vernieuwing zijn in 2012-2013 en 
in coproductie tot stand gekomen, met bewoners, om-
wonenden en Stadsdeel Nieuw-West. Bewoners konden 
terugkeren in hun buurt, in een nieuwe of gerenoveer-
de woning. (www.de-alliantie.nl)

Het project is met bureau INBO ontwikkeld die ‘Struik 
ateliers’ organiseerde waarover te lezen is op de web-
site van INBO: (www.inbo.com)
Waar bewoners, politici en professionals mee deden 
aan workshops of gewoon een kijkje kwamen nemen. 
In de eerste week konden buurtbewoners hun ideeën, 
meningen, wensen, maar ook hun zorgen kwijt over de 
vernieuwing van hun buurt en hun woning. Robbert Cijferstraat
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Situatie voor vernieuwing.                                    bron: Google Earth

Situatie na vernieuwing.

Moestuinbakken in het hof.
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Oorspronkelijk plan                       Bron:  uplabams.wordpress.com Situatie september 2021

Impressie hof met tuinen                                               Tekening HvA

OPENBARE RUIMTE
In de hoven is gekozen om het langs-parkeren op te 
heffen en de ruimte naast de bergingen te gebruiken 
als privé parkeerplaats. Ook de stoep langs de wonin-
gen is opgeheven. De nieuwe inrichting levert een hof 
op dat minder wordt gedomineerd door de geparkeer-
de auto’s, maar er is wel een belangrijk verschil tussen 
het oorspronkelijke plan en de uiteindelijke uitvoering. 
In de beschrijving van de Alliantie wordt er gesproken 
over een autovrij hof en ook op de plankaart van INBO 
is dit ook zo getekend. Het hof loopt dood voor auto’s 
en alleen enkele woningen aan de westzijde van het 
hof hebben een parkeerplaats tussen de bergingen. 
(zie impressie tekening HvA)
Na de uitvoering heeft het een hof echter een inrich-
ting met shared space gekregen. Auto’s kunnen nog 
steeds door het hof rijden maar er is geen onderscheid 
in bestrating tussen stoep en de rijbaan voor auto’s. Uit 
een gesprek met een bewoner in het hof bleek dat be-
woners bewust zaken als plantenbakken voor hun wo-
ning zetten om de snelheid van rijdende auto’s te doen 
af nemen. Niet verwonderlijk omdat het hof uitnodigt 
voor kinderen om te spelen en heen en weer te rennen 
van woning naar grasveld wat gevaarlijke situaties kan 
opleveren. 
In het hof zijn moestuinbakken geplaatst en er staat 
een picknickbank. Op de foto van de situatie in sep-
tember 2021 is te zien dat het hof minder groen oogt 
dan in het oorspronkelijke plan met tuinen tussen de 
bergingen en een heg daar voorlangs.

ERFAFSCHEIDINGEN
De erfafscheidingen zijn naar onze mening goede voor-
beelden van groene doch ook gesloten erfafscheidin-
gen. De poorten naar het hof zijn van hout en geheel 
gesloten, waardoor er geen behoefte is bij bewoners 
om deze zelf dicht te zetten met panelen zoals we za-
gen bij de Jacob Geelbuurt (casestudie 1). De opbouw 
van de overige delen van de erfafscheiding bestaat uit 

een gaasframe dat begroeid is met bovenlangs een 
pergola constructie, waardoor het groen ook boven 
wordt begeleid. Dit verzacht het beeld. Naar ons idee 
is er met grote zorgvuldigheid naar deze opbouw geke-
ken ten aanzien van materiaal, begroeiing, vormgeving 
en maatvoering. 
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Situatie 2021

Situatie voor begroeiing, de constructie is nog zichtbaar .                               Bron: Google Earth Doorsnede erfafscheiding
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5
JERUZALEM

1

LOCATIE: Watergraafsmeer
KOOP-HUUR:  Sociale huur
BEZIT:  Rochdale en de Key
INTERVIEW: Vincent Verbiest, gebiedsontwikkelaar Rochdale       
               Sandra Kuijpers, gebiedscoördinator Rochdale, 
  Jeroen Schilt, Bureau Monumentenzorg en Archeologie, gemeente Amsterdam
      

CASUS JERUZALEM
Deze casus beschrijft de buurt Jeruzalem in de Water-
graafsmeer. Corporaties met bezit zijn hier Rochdale en 
De Key. Afgelopen jaren heeft er vernieuwing plaats-
gevonden, grotendeels renovatie in verschillende gra-
daties en een deel sloop-nieuwbouw. Deze casus is 
gebaseerd op een gesprek met Jeroen Schilt van Bu-
reau Monumentenzorg en Archeologie en met Vincent 
Verbiest, gebiedsontwikkelaar bij Rochdale. Sandra 
Kuijpers, gebiedscoördinator bij Rochdale, heeft deze 
casus van schriftelijke informatie over het participatie-
proces voorzien. 

Kenmerkend voor Jeruzalem zijn de duplexwoningen in 
open bouwblokken in het groen. Het ontwerp van ar-
chitectenbureau Merkelbach & Karsten is gebouwd in 
de jaren vijftig. De verkaveling bestaat uit repeterende 
sets van twee haakvormige bouwblokken rond twaalf 
hoven. Onder meer vanwege de stedenbouwkundige 
waarde is tuindorp Frankendael in 2010 aangewezen 
tot rijksmonument. Voor het oude Jeruzalem heeft 
Mien Ruys in de jaren vijftig beplantingsplannen voor 
de hoven gemaakt. Volgens Jeroen Schilt vormt dit ook 
een prachtig voorbeeld van tuinafscheidingen. Mien 
Ruys heeft ontwerpen voor de overgang openbaar-pri-
vé gemaakt met een beplantingsplan dat bestond uit 
een oplopende reeks in een breedte van 3 tot 4 meter. 
Hoe dichter bij de privé-tuin, hoe hoger de beplanting. 
Aan de rand van de openbare hoven was een border 
met rozen of bloeiende zomerplanten. Daarachter 
werd het iets hoger en iets dichter. Vervolgens waren 
er vlinderstruiken die de toegankelijkheid beperkten 
en een psychologische barrière vormden. Het was hel-
der dat je als buitenstaander daar niets te zoeken had. 
Tegenwoordig zou een Mien Ruys gelijkende oplossing 
nogal duur zijn, maar haar concept geeft wel een goede 
aanleiding om na te denken hoe in een hof de relatie 
collectief-privé opnieuw op een gelaagde wijze is in te 
richten.  

1. Kruislaan
2. Maxwellstraat
3. Hof aan Pekelharingstraat

2 3
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Situatie 1 aan Kruislaan

Situatie 2 aan Maxwellstraat

Opbouw van de situatie aan de Kruislaan.

Op deze locatie aan de Maxwellstraat is de schutting aan de straatzijde geplaatst, 
waardoor het groene karakter van de erfafscheiding onderbroken wordt.
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RENOVATIE
Jeruzalem was door de woningcorporaties opgege-
ven en ze wilden het in 2002 slopen, maar bewoners 
maakten zich hard voor behoud. Er was rond 2010 een 
compromisplan bedacht dat bestond uit gedeeltelijke 
sloop-vernieuwing. Het hele zuidelijke deel zou ge-
sloopt worden en de gemeente was er al mee akkoord. 
Door de crisis is het plan stil gelegd. De Key en ook 
Rochdale zagen in dat Jeruzalem een bijzondere kwa-
liteit heeft en ze besloten tot een renovatie. Rochda-
le kreeg subsidie voor hoogwaardige renovatie uit het 
stimuleringsfonds voor volkshuisvesting. Er is toen een 
uitgebreide renovatie aanpak opgesteld. Zo zijn onder 
andere de achtergevels vervangen. Het bezit van de 
Key is minder ingrijpend aangepakt. Vóór renovatie en 
sloop-nieuwbouw stonden in Jeruzalem bijna achthon-
derd duplexwoningen. Na de transformatie staan er 
weer achthonderd sociale huurhuizen, waarvan twee 
derde duplexwoningen en de rest nieuwbouw.  De re-
novatie is beloond met de Arie Kepplerprijs. Jeruzalem 
wordt gezien als een van de betere voorbeelden van 
nieuwe erfafscheidingen. 

COMPROMIS
Na de renovatie van de woningen moest Rochdale ook 
iets aan de tuinen en de erfafscheidingen doen. Sommi-
ge bewoners hadden zich ook meer tuin toegeëigend, 
wat ten koste ging van het gemeentegroen of het groen 
in de hoven. De gemeente en Rochdale hebben geza-
menlijk de participatie met bewoners opgestart. Jeru-
zalem was ten tijde van dit proces een redelijk witte 
buurt met veel ouderen. Hovenier Donkergroen maak-
te een plantenvoorstel en sfeerimpressies. Tijdens een 
bewonersavond werd al snel duidelijk dat de blokhaag 
van 1,2m diep en 1,2m hoog te weinig privacy gaf. Deze 
haag zou achter de privétuinen  komen. Bewoners wil-
den echter meer privacy. Een groot gaas hekwerk van 
1.80 meter hoog, begroeid met snel groeiende klim-
planten, werd als mogelijke oplossing ervaren. Situatie 3 Hof aan Pekelharingstraat, waar de gelaagdheid in 3 delen zichtbaar is.

2. blokhaag

3. begroeide
   erfafscheiding

1.openbare groenstrook

1

2

3
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Dat Jeruzalem cultureel erfgoed is heeft geholpen om 
de partijen op één lijn te krijgen. Na de tweede partici-
patieronde, waarbij de bewoners in de hoven konden 
aangeven welke bespreekpunten zij nog hadden, werd 
besloten dat deze oplossing bij alle tuinen toegepast 
zou worden. Schuttingen die in de privétuinen stonden, 
mochten blijven staan. De schuttingen zie je door de 
begroeiing van het hek minder goed meer. Daarnaast 
pakte de gemeente de openbare ruimte aan en knapte 
Rochdale de hoven van Mien Ruys op. Alle privétuinen 
werden teruggebracht naar de oorspronkelijke grootte. 
De nieuwe erfafscheidingen zijn gezamenlijk betaald 
door de gemeente en Rochdale.

Net als in de oorspronkelijke hoven van Mien Ruys is nu 
weer gelaagdheid ontstaan. Er is eigenlijk sprake van 
drie groenlagen: een openbare groenstrook of groen 
hof, een blokhaag en de begroeide erfafscheiding. (zie 
tekening en foto pag. 63) Toen het hek werd geplaatst 
was er nog geen groen en oogde het nog heel kaal. Op 
Jeroen Schilt kwam het toen over als een open lucht 
gevangenis, maar na het opschieten van het eerste 
groen werd hij heel enthousiast over deze oplossing. 
Er is gekozen voor de snelgroeiende plant Green Junkie 
(een variant van Kamperfoelie) waardoor het er al snel 
goed begroeid uitziet. 

Het issue van rattenoverlast speelde hier niet bij de be-
woners. In de omheining zijn verder geen openingen 
naar de tuinen gemaakt. Rochdale wilde dat bij voor-
keur niet doen omdat er dan in de blokhaag openingen 
moesten worden gemaakt en het openbare groen zou 
beschadigen. 

Een erfafscheiding mooi aanleggen is niet voldoende. 
Het beheervraagstuk is de essentie van een erfafschei-
ding, aldus Vincent Verbiest. De gemeente onderhoudt 
het openbare groen en de blokhaag en Rochdale on-
derhoudt haar hoven. Ook Schilt is die mening toege-

daan: daar moet je het helemaal over eens zijn, voor-
dat je het daar met bewoners over hebt. Opvallend is 
wel dat ervoor is gekozen om bewoners de opgaande 
begroeiing van de erfafscheiding te laten onderhou-
den, zoals in de schriftelijke bevestiging aan de bewo-
ners staat. Rochdale handhaaft op het in stand houden 
van het gaas-hekwerk. 

De ingreep in de woonblokken van De Key was kleiner. 
De tuinen zijn hier nauwelijks aangepakt en hebben 
geen nieuwe erfafscheiding gekregen. Het lijkt nu vol-
gens Schilt of de woningen van Rochdale veel beter be-
woond worden dan die van De Key. Dat komt volgens 
hem omdat je bij de blokken van Rochdale de tuintjes 
niet meer zo goed ziet. Je ziet niet meer of de tuinen 
betegeld zijn of vol rommel staan. Dat zie je bij de tuin-
tjes van De Key wel, zeker als het herfst en winter is. 

Schilt is op zich niet zo bang voor schuttingen. Als een 
hofje wat beslotener is hoeft het niet eens zo erg te zijn 
als er verschillende schuttingen staan. Maar op meer 
publieke plekken wordt het een zooitje. Er zijn ook be-
woners die geen belangstelling hebben of geld hebben 
om iets aan hun tuin en erfafscheiding te besteden. 
Dan wordt het een bende. Hij vindt de gekozen oplos-
sing goed: een simpel hekwerk die je laat begroeien en 
waarachter eventueel een schutting geplaatst kan wor-
den die je minder goed ziet en dat er eventueel nog 
een variant is waar je poorten in hebt. Verbiest zou het 
toegepaste model in Jeruzalem ook elders willen toe-
passen. Volgens hem wordt 80 tot 90 procent van een 
gebouw ook beoordeeld op hoe het er op de begane 
grond uitziet. Tuinen en afscheidingen vormen dan ook 
een cruciaal onderdeel van een complex. Met een paar 
simpele dingen kan je dit goed krijgen en dan gaat het 
imago van een complex omhoog. 

In Jeruzalem had de corporatie een leidende rol. Je-
ruzalem is wel een verhaal apart vanwege de monu-

mentenstatus en de rol van Bureau Monumentenzorg. 
Jeroen Schilt bewaakte de samenhang tussen bebou-
wing, openbare ruimte en groen. Alle partijen werden 
gedwongen om over de tuinen en erfafscheidingen na 
te denken. Bewoners kregen wel de vrijheid om daar-
binnen een schutting neer te zetten. Waar ze stonden, 
mochten ze blijven staan, tenzij de privétuin vergroot 
was. 

De buitenkant en de publieke ruimte zien er vriendelijk 
uit. Er is een algemeen beeld van buitenaf ontstaan, 
een beeld dat niet alleen maar voor de bewoners is. 
Een belangrijke aanbeveling is om corporaties en de 
gemeente steeds op elkaars pad te brengen en bewo-
nersparticipatie zo snel mogelijk op te starten. Dat kan 
ingewikkeld zijn en het heeft ook in een buurt als Jeru-
zalem discussies opgeleverd. 

Dat Jeruzalem een monument is heeft wel geholpen 
dat alle partijen de urgentie inzagen van een gelaagde, 
groene oplossing die goed past bij de opzet deze buurt. 
Rochdale heeft het initiatief genomen, maar uiteinde-
lijk is het ontwerp een compromis tussen bewoners, 
corporatie en gemeente waarbij ook een belangrijke 
rol was weggelegd voor het hoveniersbedrijf. 
Het goede van het ontwerp is de keuze voor snel groei-
ende klimplanten en dat de bewoners de vrijheid heb-
ben gekregen om hun bestaande schutting te laten 
staan, zonder dat dit heel nadelig is voor de groene 
uitstraling. Ook de blokhagen en de vernieuwde be-
planting van de groenstrook en hoven voegen kwaliteit 
toe aan de woonomgeving. Onduidelijk is echter het 
beheer van de begroeiing door bewoners. Het houdt 
zich nu goed, maar ook hier moet de lange termijn uit-
eindelijk bewijzen of het ook echt goed blijft. 
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HET BELANG VAN EEN GOEDE ERFAFSCHEIDING 
Groene erfafscheidingen vormen een cruciaal onder-
deel in de schakeling van groene ruimten in de naoor-
logse tuinsteden, als overgang tussen privé-tuinen en 
collectieve hoven. Oorspronkelijk bestonden deze erf- 
afscheidingen uit lage hagen. Deze openheid en het 
ontbreken van een scherpe scheiding tussen openbaar 
en privé is een van de kwetsbaarheden van de tuin-
steden. De toegenomen sociaal-culturele diversiteit, 
veranderde woonculturen en meer behoefte aan pri-
vacy en veiligheid bij bewoners vragen om een nieuwe 

omgang met deze erfafscheidingen. De opgave voor 
de erfafscheidingen in de tuinsteden is het vinden van 
een balans tussen privacy en veiligheid en anderzijds 
de openheid en het groene karakter. Het principe van 
openheid en transparantie lijkt tegenwoordig minder 
belangrijk – omdat veel bewoners privacy hoog op 
hun wensenlijstje hebben staan - dan het principe van 
groen. Nieuwe erfafscheidingen vormen een relatief 
simpele ingreep, maar vereisen ook visie en ambitie 
van corporaties.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN4
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ZOEK NAAR EEN OPLOSSING MET 
GELAAGDHEID

Er moet worden gezocht naar een nieuwe gelaagdheid 
uitgaande van de wensen van bewoners en die past bij 
het karakter van de tuinstad. De opgave is om een ge-
laagde oplossing te vinden die het groene karakter be-
houdt en tevens de privacy waarborgt, zonder een ge-
sloten afwerend beeld te maken. Een goed voorbeeld 
is de wijk Jeruzalem waar is gekozen voor drie groenla-
gen: een openbare groenstrook of groen hof, een blok-
haag en de begroeide erfafscheiding. Met de opgave 
van meer beslotenheid en een groene erfafscheiding is 
op verschillende manieren om te gaan: van het plaat-
sen van een rasterhek met (wintergroene) klimplanten 
tot het vergroenen van schuttingen. 

WERK MET PRECISIE AAN MAATVOERING, 
VORMGEVING EN MATERIAAL 

Bij het analyseren van de voorbeelden kwamen we tot 
de conclusie dat maatvoering en keuze van materiaal 
een groot verschil maakt in de beleving van een dichte 
erfafscheiding. Zowel de Anton Struikbuurt als Jeruza-
lem zijn voorbeelden waar geanticipeerd is op hoe be-
woners omgaan met gesloten erfafscheidingen. 
Bij de Struikbuurt zijn de poorten geheel gesloten en 
de overige delen met gaas met snelgroeiende beplan-
ting afgesloten. Bij Jeruzalem schuilt het succes in het 
feit dat de plaatsing van dichte schuttingen achter het 
begroeide gaaswerk nauwelijks invloed heeft op het to-
taalbeeld. 
De hoogte van een hek en een schutting is essentieel 
voor de beleving, evenals de keuze van het materiaal 
(duurzaam) van een schutting en de vormgeving van 
een hek. Dit geldt ook voor de beplanting (wintergroen, 
soort klimop). 

ZOEK NAAR EENHEID IN UITSTRALING EN 
RUIMTELIJKE AFSTEMMING 

Erfafscheidingen staan niet op zichzelf. Er moet goed 
gekeken worden naar de ruimtelijke inpassing. Er is een 
relatie met de typologie van de bebouwing, de ligging 
in het stedelijke en groene netwerk en de maat van de 
tuinen en de omliggende ruimten (hoven en groenstro-
ken). Het maakt uit of de erfafscheidingen in een be-
sloten hof staan of langs een doorgaande weg (zoals de 
Hemsterhuisstraat en de Calandlaan). Het zijn ruimte-
lijke variabelen die bepalend zijn voor de keuze van de 
erfafscheiding. (Zie ook overzicht van variabelen op pagina 35)

ONTWERP VANUIT HET BEHEER 

Een mooi ontwerp is niet voldoende. Goed beheer is 
essentieel, zeker in het geval van met klimop begroei-
de erfafscheidingen. Corporatie en gemeente moeten 
duidelijke afspraken maken wie wat waar onderhoudt, 
niet alleen met betrekking tot de erfafscheiding maar 
ook de groenstroken en hoven achter deze erfafschei-
dingen. In onze gesprekken met professionals stuitten 
wij regelmatig op (onduidelijke) regels of protocollen 
die goed beheer belemmeren. Eigenaarschap van de 
erfafscheiding (hek en klimop) is belangrijk. De kwets-
baarheid ligt ook in het vastleggen van regels (van het 
beheer) voor erfafscheidingen. Vraag is nog wat het be-
tekent als het beheer van een schutting en de klimop 
overgelaten wordt aan bewoners (die mogelijk andere 
dingen aan hun hoofd hebben). Een langere termijn vi-
sie is daarom nodig in buurten waar de leefbaarheid 
onder druk blijft staan. 

HOUD REKENING MET DE TUSSENTIJD VAN 
BEGROEIING

In de tussentijd van aanleg van de klimop naar volledi-
ge begroeiing van een hek kunnen erfafscheidingen als 
te open worden ervaren waardoor bewoners het (tijde-
lijk) dicht gaan zetten. Deze tijdelijke oplossingen met 
schuttingen, pallets, doeken en bouwplastic worden na 
volledige begroeiing niet altijd weg gehaald, waardoor 
het beeld rommelig blijft, ondanks nieuwe erfafschei-
dingen. Corporaties kunnen hier op handhaven door 
bewoners te vragen de tijdelijke invullingen weg te ha-
len of ze kunnen zelf tijdelijke oplossingen bedenken 
zoals de rieten matten bij de gerenoveerde portiekflat 
in de Hemsterhuisstraat. 
We raden aan om te leren van de reacties van be-
woners.  Zo zagen we dat poorten van gaas bijna al-
tijd worden dichtgemaakt (zie casestudie Jacob Geel-
buurt). Ons advies luidt dan ook: maak poorten altijd 
dicht. Kies ook voor een snelgroeiende wintergroene 
klimop en geef ze na aanplant tijdens een warme en 
droge zomer ook geregeld water. 

GEEF DAAR WAAR HET KAN 
RUIMTE VOOR TOE-EIGENING

Uiteraard moet de openbare ruimte schoon, heel en 
veilig zijn (vervuiling is de grootste ergernis bij bewo-
ners). Op sommige plekken mag het ook meer eigen 
voelen dan op andere plekken. Onder eigen verstaan 
we de mogelijkheid van bewoners om de openbare 
ruimte voor een deel toe te eigenen. Aan doorgaan-
de buurtoverstijgende wegen is dit minder wenselijk. 
Vooral in de hoven liggen kansen om de openbare 
ruimte eigen te maken. Zoals in de vorm van moes-
tuinbakken, zitbankjes of zelf geplaatste speelobjec-
ten zoals een glijbaan of schommel aan een boom. Ten 
aanzien van de erfafscheiding mag het op deze plek-
ken ook meer eigen zijn met meer eigen toevoegingen. 
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Hier hoeft het wat minder strak te zijn dan aan door-
gaande wegen en op andere plekken die meer in het 
zicht liggen. Dit is van belang voor het zich betrokken 
voelen van bewoners bij hun dagelijkse leefomgeving 
en het kan het gebruik en de gemeenschapszin stimu-
leren. Ook deuren in de erfafscheidingen kunnen het 
gebruik van een hof vergroten. Oplossingen hangen af 
van de ruimtelijke situatie, het gebruik van het hof en 
de wensen en levenswijzen van bewoners. 

WERK AAN CO-CREATIEPROCESSEN

Voordat er een plan kan worden ontwikkeld dient de si-
tuatie eerst te worden geanalyseerd (ruimtelijk, sociaal 
en samenwerking) waardoor er een gezamenlijk gedra-
gen visie en oplossingsrichting voor erfafscheidingen 
en inrichting van de hoven kan ontstaan. Elke situatie 
vraagt om een co-creatieproces tussen burgers, corpo-
ratie en gemeente. Oplossingen zijn afhankelijk van de 
bereidheid van de gemeente om mee te investeren in 
het groen en het onderhoud daarvan. De erfafschei-
dingen langs de publieke zijde van doorgaande straten 
vereisen een meer sturende rol van de corporatie. In 
de hoven kunnen, uitgaand van het principe van groe-
ne gelaagdheid, de wensen van bewoners veel meer 
leidend zijn en kan er afhankelijk van hun wensen ge-
differentieerd worden in mate van openheid en geslo-
tenheid. Een goede oplossing voor erfafscheidingen in 
de hoven dient rekening te houden met een diversiteit 
aan wensen bij bewoners.

KOESTER ENTHOUSIASTE BEWONERS EN 
BEGELEID ZE

Bewoners en hun ideeën en initiatieven zijn waardevol 
en essentieel voor het vergroten van de leefbaarheid 
in de buurt en in een hof. Er zijn initiatiefrijke bewo-
ners die zich kunnen organiseren als tuingroepjes. Deze 

betrokkenheid vergroot de sociale samenhang en leef-
baarheid. Het is van belang dat deze bewoners begeleid 
worden en vooraf weten wat de randvoorwaarden zijn 
voor hun initiatieven. Zodat teleurstelling kan worden 
voorkomen en vertrouwen niet wordt geschaad. Con-
tinuïteit in betrokkenheid van bewoners is geen van-
zelfsprekendheid (door verhuizing, vergrijzing of door 
gebrek aan tijd of motivatie) en er zal voortdurend in 
deze betrokkenheid geïnvesteerd moeten worden. 

BLIJF BETROKKEN EN MONITOR

Bij renovatie projecten en nieuwbouw worden vooraf 
aannames gedaan hoe de buitenruimtes en collectieve 
tuinen worden gebruikt. Daarbij zijn ook verwachtin-
gen hoe erfafscheidingen zich zullen ontwikkelen. Hoe 
waarderen bewoners de oplossingen en hoe kwetsbaar 
zijn deze? Deze vraag kan alleen maar beantwoord 
worden door als corporatie en gemeente betrokken 
te blijven en projecten te monitoren. Zeker in wijken 
waar veel huishoudens wonen met een zwakke soci-
aal-economische positie. Ook wijzigingen in bewoners-
samenstelling kunnen het gebruik en de wensen doen 
veranderen. 
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