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Stadsbouwmeesters zijn tegen-

woordig verantwoordelijk voor 

het welstandsbeleid en supervisor 

voor belangrijke projecten. Een 

groot verschil met de stadsarchi-

tecten vlak na de Tweede Wereld-

oorlog. Deze zetten met hun ont-

werpen voor uitbreidingen, 

woningcomplexen en schoolge-

bouwen de stad letterlijk naar hun 

hand. David Zuiderhoek heeft  

dat tussen 1945 en 1955 met 

Amersfoort gedaan.

johan gal ja ard

Zuiderhoek, de 
eerste naoorlogse 
stadsarchitect 
van Amersfoort
De mens achter de ontwerper  
en zijn betekenis toen  
en nu

2 Opening van het Algemeen Ziekenhuis Maarschalksbos (1963)
door koningin Juliana (midden). Links van haar David Zuiderhoek
Foto: Rik Egberts.
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Stadsarchitect van Amersfoort
Als stadsarchitect van Amersfoort werkte 
Zuiderhoek op meerdere schaalniveaus. Samen met 
Arie Rooimans ontwikkelde hij de 
bloembladtheorie, waarbij nieuwe uitbreidingen als 
bloembladen ronde het stadshart werden 
geprojecteerd. Bestaande en nieuwe radiale wegen 
verbonden de nieuwe wijken met de binnenstad met 
de Onze Lieve Vrouwetoren als herkenningspunt en 
werden aangesloten op de ook door hen ontworpen 
Rondweg, later Stadsring genoemd. Van de 
verschillende uitbreidingen ontwierpen zij het 
stratenplan maar ook de straatprofielen met 
gemeenschappelijke voortuinen. Zuiderhoek was 
ten slotte ook verantwoordelijk voor onder meer de 
ontwerpen van bejaarden- en gezinswoningen in 
rijen, portiekflats in korte en langere blokken en 
enkele schoolgebouwen. Ook ontwierp hij 
verschillende invullingen in de historische binnen-
stad, waaronder het bekende woningcomplex Kleine 
Spui 22-30. 

periode tussen 1945 en 1955, al vroeg geboekstaafd 
door Max Cramer2, kwamen veel opdrachtgevers op 
zijn pad die voor vergelijkbare opgaven als in 
Amersfoort stonden: de uitbreiding van de stad met 
eigentijdse wijken met betaalbare woningen. De 
woningnood was groot en goede volkshuisvesting 
een breed gedragen politieke overtuiging. Deze 
vormde met de geleide loonpolitiek de belangrijkste 
pijler van de welvaartsstaat in opbouw. Gemeenten 
en woningcorporaties keken goed rond naar 
geslaagde voorbeelden van nieuwbouw maar 
moesten ook kiezen, tussen de strakke verkavelingen 
volgens de ideeën van het nieuwe bouwen of de 
historiserende ontwerpen van de Delftse School, 
ook wel de archaïsche richting genoemd. 

In de Bomenbuurt kwam ‘het beste van beide 
werelden’ bij elkaar en om die reden kreeg 
Zuiderhoek in 1956 de opdracht voor de woonwijk 
Kerschoten in Apeldoorn, een project dat door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2014 is 
aangewezen als één van de ‘30 weder-
opbouwgebieden van nationaal belang’. 

Inleiding
In 2017 verscheen de monografie over David 
Zuiderhoek, geschreven door Anton Groot, Max 
Cramer, Dorothee Segaar-Höweler en de auteur van 
dit artikel.1 Daarin wordt uitgebreid stilgestaan bij 
het leven en werken van Zuiderhoek, zijn rol als 
stadsarchitect van Amersfoort tussen 1945 en 1955, 
de bijzondere samenwerking met stedenbouw-
kundig medewerker Arie Rooimans, de oprichting 
van zijn eigen ontwerpbureau en de vele uiteen-
lopende projecten waaraan hij tot 1980 heeft 
gewerkt. 

In de monografie valt op hoe groot de diversiteit 
van zijn oeuvre is. Van specialisatie was in de tweede 
helft van de vorige eeuw nog nauwelijks sprake, er 
staan zelfs een elektriciteitscentrale en ziekenhuis 
op zijn projectenlijst. Tegenwoordig concentreren 
architectenbureaus zich steeds meer op bepaalde 
gebouwtypen, zoals scholen of kantoren, waardoor 
de wisselwerking tussen opdrachten kleiner wordt. 
Zuiderhoek paste sommige oplossingen juist in 
verschillende situaties toe, zoals het ver 
doorlopende asymmetrische zadeldak. Dat kwam 
voor het eerst voor op een lagere school, vond 
vervolgens zijn weg naar particuliere villa’s om 
uiteindelijk ook te worden toegepast op geschakelde 
woningen. Hij paste smalle raamstroken zowel toe 
naast de voordeur van rijwoningen, voor de 
trappenhuizen van twee-onder-een-kapwoningen, 
in de gevels van bankkantoren als langs de 
nevenruimten van zijn kerken. 

Opvallend is ook het ontwerpen door 
verschillende schaalniveaus heen. De rollen van 
architect en stedenbouwkundige gingen bij hem 
bijna onmerkbaar in elkaar over. Zo kan het 
hoofdkantoor van Royal HaskoningDHV worden 
gezien als een groot gebouw maar evengoed als een 
kleine stad met straten en pleinen. Ook in zijn 
ontwerpen voor kerken en scholen zijn routes 
belangrijk, evenals de hiërarchie van de 
verschillende ruimten. Zelfs op een huiselijke 
manier is hij een stedenbouwkundige, eerst door 
bergingen aan de woningen te koppelen met een 
patio als tussenruimte. Later groepeert hij alle 
bijgebouwen onder grote, doorlopende dakvlakken 

tot één geheel met het hoofdvolume van de woning. 
Alles onder één dak, een grote greep voor een kleine 
opgave, zoals het woonhuis nu eenmaal is.

Zuiderhoek heeft zijn gehele leven gewerkt met 
ambachtelijke details zoals boerenvlechtingen in het 
metselwerk van kopgevels in combinatie met hoge 
schoorstenen en siermetselwerk. Toch was hij al 
vroeg betrokken bij de mechanisering van het 
bouwproces zoals bij de tunnelgietbouw van grote 
aantallen drive-in woningen. De industrialisatie en 
mechanisering van de bouw kwamen ook 
grootschalig tot uitdrukking in zijn vele 
bejaardencentra, waarbij ruimschoots gebruik werd 
gemaakt van standaard prefab betonelementen. Het 
aardige is dat het moderne en traditionele bouwen 
elkaar niet afwisselden maar gelijktijdig 
plaatsvonden, afhankelijk van de opgave. Dat 
illustreert de brede benadering van Zuiderhoek en 
de vele esthetische en technische middelen die hij 
tot zijn beschikking had en waar hij ondogmatisch 
gebruik van maakte. 

De stedenbouwkundige benadering van grote 
en kleine architectonische opgaven en het 
gelijktijdig toepassen van ambachtelijke en 
industriële oplossingen komen beide naar voren in 
de monografie. Minder aandacht is geschonken aan 
de vraag wie en wat hij nu precies was, wat zijn 
betekenis als ontwerper is voor hedendaagse 
ruimtelijke opgaven en hoe met zijn gebouwde 
erfenis wordt omgegaan. Dit artikel is dan ook 
bedoeld als een aanvulling op het boek, vooral van 
belang voor Amersfoort, de stad waar zoveel werk 
van Zuiderhoek behouden is gebleven. 

Amersfoort: een vliegende start

Begin van een mooie carrière
Amersfoort is voor de loopbaan van Zuiderhoek van 
grote betekenis geweest. Zo groot dat velen in 
Amersfoort nauwelijks beseffen dat zijn carrière na 
zijn functie als stadsarchitect pas echt op gang 
kwam. Dankzij de Amersfoortse projecten uit de 
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Bomenbuurt Soesterkwartier, Amersfoort. 
Foto: Bureau Monumentenzorg Amersfoort, Archief Eemland.

Kerschoten, Apeldoorn.
Foto: Gemeente Apeldoorn.



3 Zuiderhoek, D. ‘Smal wonen te Enschede’, in: Bouw, jrg. 24, 
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moeite mee, integendeel. Dat bleek ruim twintig 
jaar later in 1969, toen hij zich in zijn artikel ‘Smal 
wonen te Enschede’ in het tijdschrift Bouw afzette 
tegen de naar zijn inzicht nogal ‘burgerlijke’ 
bezwaren tegen afwijkende woningplattegronden: 
‘De in heel Nederland gebruikelijke woning met de 
woonkamer aan de ingangszijde behoeft dus altijd die 
grotere breedte van tenminste zes meter. En dit ter 
wille van ingang, trap en gang naast de woonkamer, 
die ten minste drie en een halve meter breed dient te 
zijn. Door de woonkamer op de verdieping te situeren 
heeft men meer privacy en bij een smallere beukmaat 
van 4,50 meter zelfs nog een bredere woonkamer.‘3 Op 
de Wesselerbrink in Enschede realiseerde 
Zuiderhoek ruim 1.600 drive-in woningen maar ook 
in bijvoorbeeld Apeldoorn, Ede, Hilversum en Hoorn 
kwamen dergelijke projecten met drielaagse drive-
in woningen tot stand. De woningen in Park 
Rozendaal, de vroegere Europarkstad in Leusden, 
vormen met hun schegvormige plattegrond een 
bijzondere uitwerking van het smalle woonhuis. 

De doorsnede van deze woning is bijzonder 
omdat het straatpeil aan de voorzijde bijna twee 
meter hoger ligt dan de achtertuin aan de gracht. 
Hierdoor is dankzij een bel-etage een onderhuis 
mogelijk dat uitkijkt op deze tuin, opgelost via een 
soort split-level constructie ten opzichte van de 
entreehal. De tuinkamer is voorzien van een 
ondiepe erker met schuine afdekking. 

De gedeelde trap naar de eerste verdieping ligt 
met haar bordes tegen de gevel. Hieronder bevindt 
zich de trap naar de tuinkamer. Eenmaal op de bel-
etage verschuift de trap naar het midden van de 
woning, zodat de bovenste trap goed uitkomt in het 
midden van de zolder. De woning heeft op twee 
onderste bouwlagen twee relatief grote kamers 
dankzij de trap tegen de gevel. Op de bovenste twee 
lagen ligt de trap halverwege de woning met vier 
slaapkamers ter weerszijden van het stijgpunt.

Een ideaal woningtype
Het pand aan de Krankeledenstraat was een vroeg 
voorbeeld van een smalle woning. Hoewel de 
breedte was afgedwongen door de omstandigheden, 
een relatief smal kavel, had Zuiderhoek daar geen 

Ik ga nader in op één van zijn vroegste en kleinste 
projecten, het woonhuis aan de Krankeledenstraat 
24 uit 1947. 

Smal stadswoonhuis
Het woonhuis ligt ingeklemd tussen twee oudere 
panden en is nog geen vier meter breed. Toch maakt 
het een stevige indruk dankzij het zware metselwerk 
en de toepassing van twee raam-assen, waardoor 
het breder lijkt dan het is. De voordeur is 
betrekkelijk laag maar dat wordt gecompenseerd 
door de stevige baksteenomlijsting en de diepe neg. 
Het enige venster in de tweede raam-as ligt hoger 
vanwege het trapbordes waar het op aansluit. Het 
raam in de eerste raam-as ligt relatief hoog boven de 
voordeur, waardoor het metselwerk een groot deel 
van de voorgevel uitmaakt. De dakkapel in het 
gevelvlak ligt ook weer in de eerste raam-as en 
wordt beëindigd door een trapgeveltje. Met 
historiserende middelen is door Zuiderhoek een 
eigenzinnig passtuk ontworpen, dat door het vele 
metselwerk het verschil met de aangrenzende 
winkelpanden onderstreept. 

Kleine Spui 22-30, Amersfoort.
Archief Eemland. Fotograaf en 
auteursrechthebbende onbekend.

Krankeledenstraat 24, Amersfoort. 
Foto: Theo Hendriksen, Archief Eemland.

Wesselerbrink, Eschede.
Foto: Arthur Zuiderhoek.
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de stad zijn de mogelijkheden voor Tiny Houses 
minder goed, omdat hun voordelen dan minder 
groot zijn of zelfs nadelen blijken te worden, zoals 
minder gunstig ruimtegebruik en beperkte 
ruimtelijke betekenis. Daarom ben ik met SVP 
Architectuur en Stedenbouw, de opvolger van 
Bureau Zuiderhoek, op zoek gegaan naar de 
stedelijke variant van het Tiny House en dat 
gevonden het Skinny House. Het smalle woonhuis 
dat zich goed in straten en stegen, langs pleinen en 
kades, laat verkavelen. Het komt natuurlijk al op tal 
van plaatsen voor, in oudere historische steden zoals 
Amsterdam, London of Boston maar vooral in de 
dichtbebouwde Aziatische steden. En dus in 
Amersfoort, waar we ons hebben laten inspireren 
door de smalle stadswoning naar ontwerp van de 
vroegere stadsarchitect aan de Krankeledenstraat 
24. Uit dit bescheiden voorbeeld blijkt dat het werk 
van Zuiderhoek nog steeds relevant is en daarom is 
het de moeite waard om hem beter te leren kennen.

Architect en stedenbouwkundige

Wie was David Zuiderhoek?
Op die vraag is niet zo eenvoudig antwoord te 
geven. Een gedreven ontwerper, dat in ieder geval, 
en iemand met passie voor zijn werk. Ook iemand 
die daardoor veeleisend was en het zijn omgeving 
niet altijd gemakkelijk maakte. Zowel 
opdrachtgevers als medewerkers raakten wel eens 
met hem in conflict. Zo kwam hij niet altijd zelf bij 
afspraken opdagen en het auteurschap van zijn 
stedenbouwkundig werk in Amersfoort wordt door 
Arie Rooimans geclaimd.4 De relatie tussen beide 
ontwerpers was overigens gecompliceerd, zoals 
hierna nog zal blijken. Volgens zijn oud-medewerker 
Stef Veldhuizen noemde Zuiderhoek zijn hond 
‘Jantje’, naar directeur Jan Oranje van Bredero 
Bouwbedrijven met wie hij op een gegeven moment 
ruzie had gekregen. Hij had dus zeker humor en 
beslist geen autoriteitenvrees.5

Ook als stedenbouwkundige was Zuiderhoek 
een groot voorstander van de 4,50 m brede drive-in 
woning, zo blijkt uit het aangehaalde artikel: ‘De 
kleine breedtemaat van het huis levert voordeel in het 
terreingebruik. In een bloklengte gaan uiteraard meer 
woningen dan bij het gebruikelijke type het geval is 
(op elke zes woningen ten minste twee meer). Maar 
vooral wordt bij een complex van enige omvang goed 
duidelijk dat de hectaren, die anders voor 
onaantrekkelijke garageboxen bestemd moeten 
worden, nu achterwege kunnen blijven.’ Smal wonen 
was echter niet alleen mogelijk bij het drive-in type. 
Zuiderhoek ontwikkelde ook geschakelde woningen 
van 4,50 m breed waarbij de garage vóór de woning 
werd geplaatst, zoals later in Alandsbeek in Leusden 
en daarna in onder meer Hilversum en Blaricum en 
Venlo. Het grote voordeel van de smalle woning is in 
ieder geval de grotere dichtheid: je bouwt er als snel 
drie op de plek van twee standaard woningen. 

Van Tiny tot Skinny House
Het smalle woonhuis is sinds de jaren zeventig 
weinig meer gebouwd. Toen in de jaren tachtig de 
grondprijzen gingen stijgen werd de gemiddelde 
woningbreedte wel wat minder maar bleef steken op 
gemiddeld 5,40 m met een ondergrens van 5,10 m. 
Toch lijkt het kleine huis nu weer terug van 
weggeweest als antwoord op een sterk 
veranderende woningvraag. Alleenstaanden en 
stellen zonder kinderen, studenten, startende 
zelfstandigen, ontwerpers en kunstenaars, fitte 
senioren, ze zoeken allemaal de stad op om er 
vervolgens achter te komen dat een woning voor 
hen daar financieel vrijwel onbereikbaar is. Daarom 
zijn Tiny Houses zo gewild. Ze zijn voor weinig geld 
(zelf) in elkaar te zetten, vaak (bijna) 
zelfvoorzienend en net zo gemakkelijk te plaatsen 
als een caravan of camper. Deze kleine huizen zijn 
echter vooral geschikt voor stedelijke restgebieden 
zoals stadsranden en verlaten industrieterreinen, 
waar nieuwe ‘communities’ kunnen ontstaan.

Tiny Houses zijn vooral bedoeld voor bijzondere 
locaties waar andere bouwvormen minder voor de 
hand liggen. Het is letterlijk en figuurlijk een 
randverschijnsel voor niet alledaagse plekken en 
daarom ook niet voor iedereen geschikt. Dichter bij 

Europarkstad, Leusden.
Foto: Arthur Zuiderhoek. 

Alandsbeek, Leusden. 
Foto: Arthur Zuiderhoek.
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tekenen, terwijl hij slechts de stedenbouwkundig 
medewerker van de stadsarchitect was. Rooimans 
zag Zuiderhoek primair als architect, terwijl het 
latere oeuvre van Zuiderhoek laat zien dat hij wel 
degelijk ook stedenbouwkundige was, en zelfs een 
betere dan Rooimans. De laatste heeft veel moeite 
gehad met zijn positie onder de stadsarchitect maar 
heeft na diens vertrek de samen gemaakte plannen 
nooit meer kunnen evenaren.

Uit het feit dat Zuiderhoek zelf Rooimans als 
stedenbouwkundig medewerker had aangetrokken, 
blijkt wel de grote waardering die hij voor hem had. 
Ze fungeerden als vakgenoten echter zowel 
aanvullend als overlappend op elkaar en waren 
daardoor deels elkaars concurrenten. Rooimans was 
in staat zich in de ambtelijke organisatie van de 
gemeente Amersfoort een belangrijke plaats te 
verwerven als leidinggevende van de groep 
stedebouwkunde, maar hij voelde zich niet de 
ondergeschikte van de stadsarchitect, zoals blijkt uit 
een door Anton Groot aangehaald citaat in de 
monografie over Zuiderhoek.8 In de ambtelijke 
hiërarchie moest de chef van Rooimans echter 
verantwoording afleggen aan de stadsarchitect. 
Daaruit blijkt hoe scheef de werksituatie was 
gegroeid.

Er is zelfs overwogen om Zuiderhoek conform 
een nieuw organisatieschema formeel de leiding te 
geven over alle afdelingen van Gemeentewerken 
Amersfoort, maar men heeft dit niet doorgezet uit 
angst voor het vertrek van Rooimans. Desondanks 
heeft Zuiderhoek effectief zijn invloed weten uit te 
oefenen, vermoedelijk door zijn goede contacten 
met het stadsbestuur. Het lijkt dat ook hier sprake is 
geweest van de klassieke spanning tussen de 
formele, hiërarchische lijnorganisatie en de 
informele manier van werken van een vrije geest, die 
daarbij ongetwijfeld mensen tegen zich in zal 
hebben genomen. De samenwerking tussen beide 
collega’s werd geleidelijk aan moeilijker omdat 
Rooimans steeds meer zijn eigen gang ging, 
waardoor de onderlinge verhoudingen op den duur 
problematisch werden. 

Rooimans is zijn hele leven als steden bouw-
kundige in dienst van de gemeente Amersfoort 

heeft daardoor veel werk kunnen realiseren. Eerst 
natuurlijk als stadsarchitect in Amersfoort, daarna 
als zelfstandig architect en stedenbouwkundige in 
Baarn. Zijn bureau is daarbij in verschillende 
samenstellingen uitgegroeid tot een middelgrote 
combinatie van een architecten- en 
stedenbouwkundig bureau, waar ontwerpen werden 
gemaakt van landhuizen voor particulieren tot en 
met structuurvisies voor gehele gemeenten. Hij was 
daarbij niet alleen de architect en ontwerpend 
stedenbouwkundige maar ook de vaak voor langere 
tijd vaste adviseur bij uiteenlopende gemeenten. 
Een volledig overzicht is nauwelijks te maken maar 
van de volgende gemeenten weten we dat hij er 
verkavelingspannen, bestemmingsplannen en 
structuurvisies heeft gemaakt en als adviseur en 
vormcoördinator of supervisor heeft opgetreden: 
Avereest, Baarn, Bergen, Bunnik-Odijk, Edam-
Volendam, Egmond, Gorinchem, ’s-Gravenland, 
Heemskerk, Heusden, Leusden, Loenen aan de 
Vecht, Roermond, Schoorl, Urk, Vreeland, 
Waddinxveen, Willemstad en Winterswijk. 
Zuiderhoek werkte dus op verschillende 
schaalniveaus en in verschillende rollen, zowel 
adviserend, sturend, als ontwerpend. Daarbij werkte 
hij voor zowel de technische uitwerking van 
projecten als de juridische onderbouwing van 
bestemmingsplannen, vaak samen met het 
Amersfoortse ingenieursbureau DHV.

Zuiderhoeks relatie met 
rooimans

In Amersfoort was de relatie tussen Zuiderhoek en 
Rooimans gecompliceerd omdat hun 
persoonlijkheden nogal van elkaar verschilden. In 
een gesprek dat ik met Rooimans had7, kwam 
duidelijk zijn frustratie naar voren over de vraag wie 
de auteur van de Amersfoortse stedenbouwkundige 
ontwerpen was. Volgens Rooimans was hij dat en 
bleef de rol van de stadsarchitect beperkt. De 
extraverte Zuiderhoek wist echter wel veel meer 
aandacht naar zich toe te trekken dan de meer 
introverte Rooimans, en dat stak. Daar staat 
tegenover dat Zuiderhoek wel zo royaal was om alle 
ontwerpen ook door Rooimans te laten onder-

bepalend voor de bijzondere kwaliteit van zijn werk. 
Een hierna nog aan te halen citaat uit de Leusder 
Krant maakt echter duidelijk dat het hoogste 
schaalniveau niet zijn grootste interesse had, die 
ging in de eerste plaats uit naar de woning en haar 
directe omgeving. 

Zuiderhoek was het dus allebei, zowel architect 
als stedenbouwkundige, maar hij wist ook goede 
medewerkers aan zich te binden, van hun inbreng 
optimaal gebruik te maken en hen te inspireren om 
tot mooie resultaten te komen. Daarbij trok hij zich 
weinig aan van het onderscheid tussen architectuur 
en stedenbouw, net zomin als bijvoorbeeld Jaap 
Bakema. Die liet in zijn door Teleac in 1961-1962 
uitgezonden televisieprogramma ‘Van Stoel tot 
Stad’ overtuigend zien, hoezeer beide vakgebieden 
in elkaar overlopen.6 Zuiderhoek heeft als 
stedenbouwkundige in ieder geval ook met goede 
architecten zoals Hein Klarenbeek in Bergen en 
Henk Klunder in Leusden bijzondere projecten tot 
stand gebracht.

Hoe werkte David Zuiderhoek?
De wederopbouw was een periode van omvangrijke 
bouwopgaven en grote vernieuwingen. Zuiderhoek 

Als directeur van zijn eigen bureau duldde hij 
niet altijd capabele mensen op gelijk niveau naast 
zich, waardoor hij zijn eigen opvolging uiteindelijk 
in de weg stond. In sommige opzichten was 
Zuiderhoek een lastig mens. Maar hij was vooral ook 
iemand die begaan was met het wel en wee van zijn 
medewerkers, die hij ruimhartig bij de werkzaam-
heden betrok. Hij was zeer geroerd toen hem bij zijn 
afscheid in 1980 een zeer persoonlijk Liber 
Amicorum werd overhandigd.

Het onderhouden van contacten ging 
Zuiderhoek bijzonder goed af en met enkele 
opdrachtgevers realiseerde hij dan ook meerdere 
projecten, zoals met Reinder Zwolsman en Frits 
Philips. Met sommige opdrachtgevers ontstonden 
zelfs vriendschappelijke banden, waaronder Piet 
Nijhuis van het gelijknamige bouwbedrijf. 
Zuiderhoeks kwaliteiten als vakman stonden in ieder 
geval nooit ter discussie. Door de publiciteit te 
zoeken en lezingen te geven heeft Zuiderhoek die 
trouwens goed onder de aandacht weten te brengen.

Wat was David Zuiderhoek? 
Was hij stedenbouwkundige, architect of beide? Als 
stadsarchitect van Amersfoort werkte Zuiderhoek 
nauw samen met de door hem aangetrokken 
stedenbouwkundig medewerker Arie Rooimans. 
Stedenbouwkundige plannen werden door hen 
beiden ondertekend maar wie was nu de ontwerper? 
Rooimans claimt dat Zuiderhoek zijn eigen rol als 
stedenbouwkundige sterk overdreef en hem te 
weinig eer gunde. Bij de Negen Nessen in Bergen 
N.H. echter is Zuiderhoek alleen stedenbouw-
kundige en werden de woningontwerpen niet door 
hem gemaakt. Dat geldt ook voor de ruimtelijke 
plannen in de vele gemeenten die hem als vaste 
stedenbouwkundig adviseur hadden aangetrokken. 
Op andere plekken werkte hij juist weer als 
architect, zoals in de Bouwvenen in Blaricum, 
waarvan Willem Wissing de stedenbouwkundig 
ontwerper was. 

Bij artikelen uit zijn periode in Amersfoort 
omschrijft hij zichzelf wel als ‘stadsarchitect-
stedenbouwkundige’. Hij voelde zich thuis op 
verschillende schaalniveaus en dat was mede 
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Zuiderhoek onderscheiden door minister ir. W.F. 
(Wim) Schut van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, 29 april 1969. 
Familiearchief Zuiderhoek.
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9 Hulsman, Bernard en Luuk Kramer. Het rijtjeshuis. De 
geschiedenis van een oer-Hollands fenomeen. Amsterdam, 2013.   
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grafie vanaf nu niet meer, al zijn er de afgelopen tijd 
zoveel onbekende projecten van Zuiderhoek 
opgedoken dat het laatste woord over hem ook na 
deze publicatie en dit artikel nog wel niet gezegd zal 
zijn.

Zuiderhoek als schrijver 
en causeur

Hoe trad zuiderhoek naar 
buiten?

Een goede manier om de mens Zuiderhoek beter te 
leren kennen zijn de door hem geschreven artikelen. 
Daarin komt een charmante, humoristische en licht 
ironische man naar voren, die aan de ene kant zijn 
capaciteiten niet wil overdrijven maar aan de andere 

Er was bij die doorstart geen tijd en geld om het 
omvangrijke archief van Zuiderhoek te redden, 
hoewel nog geprobeerd is om de BNA en het 
Architectuurinstituut in te schakelen. De 200 m 
ordners en tekeningen die waren opgeslagen in de 
kelders van een Bussums verzorgingstehuis, zijn 
grotendeels in papiercontainers verdwenen, 
overleven was op dat moment belangrijker en 
officiële instanties hadden geen interesse. Daarom is 
er relatief weinig origineel materiaal overgebleven 
en is Zuiderhoek een betrekkelijk onbekende 
architect geworden. Dat bleek ook weer uit de 
publicatie ‘Het Rijtjeshuis’, van Bernard Hulsman en 
Luuk Kramer, waarin wel een rij woningen van 
Zuiderhoek is opgenomen maar als enige zijn naam 
als ontwerper bij de afbeelding ontbreekt.9 Een 
dergelijke tekortkoming hoeft dankzij de mono-

Van zuiderhoek tot svp 
architectuur en stedenbouw

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond de 
eerste grote naoorlogse crisis in de bouw. Nederland 
verloor grote delen van haar industriële productie 
en werd in korte tijd een diensteneconomie. De 
kwantitatieve woningnood was voorbij, de 
woningprijzen daalden en de bouwproductie liep 
flink terug. Mede hierdoor ging in 1984 Bureau 
Zuiderhoek en Van der Veen bijna failliet. Enkele 
medewerkers, waaronder Stef Veldhuizen en Jan 
Oostdam, maakten een doorstart onder de naam 
SVP Architectuur en Stedenbouw, aanvankelijk 
gevestigd op een zolderkamer in Soest, daarna en 
nog steeds in Amersfoort, sinds 1993 in het 
voormalige patronaatsgebouw en daarna dansschool 
aan ’t Zand 17. 

gebleven. Vanuit die positie ontwierp hij 
verantwoorde, moderne woonwijken zoals De 
Liendert, maar echt spraakmakend zijn ze niet 
geworden. Nergens wordt het kwaliteitsniveau van 
de Bomenbuurt of Berg-Zuid gehaald, terwijl 
Zuiderhoek in dezelfde periode zowel het 
stedenbouwkundig plan als de woningen voor de 
bekende Apeldoornse uitbreiding Kerschoten 
ontwierp. 

Wanneer je beide ontwerpers met elkaar zou 
willen vergelijken is Rooimans de ‘prozaïst’ die 
goede woonwijken tot stand heeft gebracht en 
Zuiderhoek de ‘poëet’ die er het leven inblies.

Berg-Zuid, Amersfoort. 
Foto: SVP Architectuur en Stedenbouw. 

Bomenbuurt, Amersfoort.
Foto: SVP Architectuur en Stedenbouw.
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10 oktober 1974.   17 Zuiderhoek, D. ‘Over de ontwikkeling 
van Amersfoort vóór en tijdens de Woningwet’, in: Forum, 
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een keerpunt in de bouwkunst’, interview in: Leusder Krant, 
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14 Leusder Krant, 18 mei 1972. ‘Experimentele bouw in plan 
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10 Zuiderhoek, D. ‘Kernplan voor de gemeente Amersfoort’, 
in: Bouw, jrg. 5, nummer 27, 8 juli 1950.   11 Zuiderhoek, D. 
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maart 1954.   12 Redactie Bouw. ‘Nederland door 
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zeshoek zelf wel toegepast, eerst als entreehal in zijn 
bekende Amersfoortse woningtype WIJ, later in zijn 
ontwerp voor DHV en inzending voor de 
Amsterdamse stadhuisprijsvraag maar nooit heeft 
hij labyrintische woonerven ontworpen. Hij bleef bij 
zijn woningcomplexen meer een 
stedenbouwkundige die ook architect was dan 
andersom. Dat blijkt misschien nog wel het 
duidelijkst uit een opmerking van Zuiderhoek die 
zijn medewerker Jan Oostdam zich nog herinnerde: 
‘Eerst de plattegrond, er past altijd een huid omheen.’18

Delftse School
Zuiderhoek deed zijn eerste werkervaring op bij de 
bureaus van Eschauzier en Granpré Molière, Verha-
gen en Kok in Rotterdam. Beide architectenbureaus 
volgden in de jaren dertig de traditionele lijn en 
Granpré Molière kun je zelfs de uitvinder van de 
Delftse School noemen, al is die naam juist afkom-
stig van zijn critici en zoals zoveel stijlaanduidingen 
eigenlijk een scheldnaam. De traditionele hoofd-
vorm van het woonhuis met zadeldak was Zuider-
hoek in ieder geval zeer vertrouwd en die paste hij 
dan ook zijn gehele leven toe maar bij zijn vroege 
gevelontwerpen volgde hij al een uitgesproken vrije 
benadering. Eigenlijk speelde hij toen al een spel 
met stijlen, al ontwierp hij ook op latere leeftijd nog 
steeds woningen met Delftse School detailleringen, 
zoals de steen-op-steen aansluiting tussen kopgevel 
en dakvlak, wanneer locatie en opgave om een  
traditionele oplossing vroegen. 

Ook als stedenbouwkundige heeft Zuiderhoek 
vrijwel altijd de souplesse van de organische 
verkaveling gehanteerd. Als beginnend ontwerper 
heeft hij evenals Rooimans nog meegewerkt aan het 
ontwerp voor de Rotterdamse uitbreiding Vreewijk 
op de zuidelijke Maasoever. In Vreewijk komen 
zowel rationele verkavelingen als romantische 
hoekverdraaiingen voor. De besloten straatprofielen 
en gestopte doorzichten die daardoor ontstaan, 
keren terug in de Bomenbuurt maar later ook in 
bijvoorbeeld Skandia in Geldrop. 

keerpunt in de bouwkunst’. Daarin laat hij ook 
weten dat hij geboeid was door de ‘nieuwe 
zakelijkheid’ in het bouwen maar dat hij ook door 
verschillende andere stromingen in de architectuur 
beïnvloed is. Over de rationalisatie in de bouw zegt 
hij: ‘De produktie rationaliseren, de bouw 
fabriekmatig maken was een moeizaam proces. Steeds 
omvangrijker studies en systemen werden uitgedacht, 
om het echt industrieel tot stand brengen van huizen 
te bereiken. We streefden naar een soort lopende band 
werk als van b.v. de autofabriek. Wij als architekten 
hadden dit moeten weigeren , maar we lieten ons door 
de woningnood opjagen.’ Zuiderhoek ziet de 
verkeersproblematiek, woningprogrammering en 
bouwregelgeving als obstakels voor waar het 
eigenlijk om gaat: ‘de beschutting, het gevoel van 
warme intimiteit, het thuis zijn.’ Hij zegt ook nog iets 
over het schaalniveau waarop hij zich het meest 
thuisvoelt: ‘Toen ik in Amersfoort stadsarchitekt was, 
moest ik behalve de woning-groepering der wijken ook 
het stadsplan maken. Maar mijn stijl ligt toch eigenlijk 
meer in het uitwerken van een complex’.16 

Stedenbouwkundig architect of 
architectonische stedenbouwer?

Eerst de plattegrond
Zuiderhoek scheef in zijn artikel ‘Over de 
ontwikkeling van Amersfoort vóór en tijdens de 
Woningwet’ ook over het vooroorlogse deel van het 
Soesterkwartier: ‘In 1940 is het Soesterkwartier 
enorm aan het groeien. Het plan toont wel 
architectonische vormwil, maar voorzieningen van 
openbare gebouwen en openbaar groen worden 
onvoldoende getroffen. Het plan bestond om het 
‘’honingraat motief’’ (van eerdere verkavelingen) nog 
vele malen te herhalen. Thans reeds werken deze 
straten als een doolhof. Bij herhaling zou dit fataal 
geworden zijn.’17

Vormwil is Zuiderhoek altijd vreemd gebleven. 
Structuren zijn wel duidelijk voelbaar maar niet 
opgelegd en soms nauwelijks zichtbaar. Hij heeft de 

vorige week dat hij het een “vreemd wonder vond, dat 
het mogelijk is geweest, dat een zo’n kleine gemeente 
als Leusden in staat is geweest de experimentele 
schalenwoningen in het plan Rozendaal te bouwen. 
Wellicht (…) worden ze nooit meer, waar ook ter 
wereld, gebouwd. Wat dat betreft is het uniek en 
hebben de bewoners een unieke woning gekocht“.’13 

De Leusder Krant geeft Zuiderhoek graag het 
voordeel van de twijfel en is ook bij andere 
gelegenheden positief gestemd over de 
stedenbouwkundig adviseur van de gemeente. Zo 
plaatst deze krant in 1972 boven een artikel over 
Alandsbeek de kop ‘Stijlvolle presentatie’ en 
memoreert halverwege: ‘De dia-vertoning met 
daarbij de humorvolle uitspraken en toelichting van de 
stedenbouwkundige van Leusden de heer Zuiderhoek 
maakte de avond tot een plezierige aangelegenheid, 
waardoor de soms toch nog vrij saaie stof extra tot 
leven kwam.’14

Zelfs tegenstanders van Zuiderhoek laten in hun 
soms felle kritiek ook bewondering doorklinken over 
de overtuigingskracht van de stedenbouwkundige. 
Bioloog A. Kwinkelenberg vergelijkt Zuiderhoek met 
de sociale weldoener ‘Lieven Brekel’ uit de 
Bommelstrips van Marten Toonder in zijn 
ingezonden brief ‘Enige kanttekeningen bij plannen 
van grondhappers’. Hij schrijft onder meer: ‘Het is de 
symptomatische glimlach van de heer Zuiderhoek, 
ongetwijfeld een bekwaam stedenbouwkundig 
ontwerper, maar ten aanzien van de schaarste aan 
Nederlandse grond een levensgevaarlijke optimist. Als 
hij voor een landkaart staat en met onnauwkeurige 
armzwaaien er een stok overheen doet zweven, welt 
hem een sussend maar inadequaat proza naar de 
lippen en moet men nuchter willen blijven om niet in 
de betovering op te gaan.’15 

Keerpunt in de bouwkunst
In 1974 krijgt Zuiderhoek uitgebreid de gelegenheid 
om via een interview in de Leusder Krant zijn visie 
op de ruimtelijke ontwikkeling van ons land te 
ontvouwen onder de titel ‘Wij staan op een 

kant ijdel genoeg is om trots te zijn op de dankzij 
hem bereikte resultaten. Zo schrijft hij in 1950 over 
de stad waar hij dan al vijf jaar als stadsarchitect 
werkzaam is: ‘Na bijna vier eeuwen diepe slaap 
ontwaakte het sinds 12 Juni 1259 met “rechten” zich 
stad noemende Amersfoort in een periode van 
fantastische, maar lelijke materiële ontwikkeling. 
Zowel de rijke 17e als de 18e eeuw (…) zijn aan dit in 
zijn twee omwallingen slapende stadje voorbijgegaan, 
slechts spaarzaam een spoor in de bebouwing 
achterlatende.’10

In 1954 wijdt hij in het tijdschrift Bouw een kort 
artikel aan de Bomenbuurt dat bescheiden begint: 
‘Het is niet een compleet nieuw uitbreidingsplan, doch 
slechts het opvullen van een braakliggende hoek van 
de arbeiderswijk “Soesterkwartier”’.11 In hetzelfde 
artikel haalt hij vervolgens met graagte de 
buitenlandse stemmen over het Soesterkwartier 
aan, die eerder dat jaar in Bouw waren gepubliceerd: 
‘Het Soesterkwartier te Amersfoort staat aan de top 
van de Europese stedebouw; eindelijk een 
warmmenselijke en geen machinale sfeer 
(Baupflegeamt Westfalen); Op Amersfoort en Emmen 
zijn we jaloers (architect uit Noorwegen); Amersfoort 
toont de humanisering van de woningbouw (Duitse 
studentengroep).’ Hij laat echter zelfs de mild 
kritische kanttekeningen weg, zoals die van het 
Baupflegeamt Westfalen dat stelt: ‘(…) slechts op de 
schoorsteen-aansluitingen en op de iets te grote 
plompheid van de “torenhuizen” zou men desnoods 
aanmerking kunnen maken.12

Zuiderhoek in de leusder krant
Ook wat anderen over Zuiderhoek schreven werpt 
een mooi licht op de mens achter de architect-
stedenbouwkundige. Dat komt goed naar voren in 
de commentaren in lokale pers zoals de Leusder 
Krant. In de rubriek ‘Voor U Genoteerd:’, waarin 
onder andere werd stilgestaan bij de ‘mislukking’ 
van Europarkstad, schrijft de redacteur eind 1971: ‘De 
stedenbouwkundige D. Zuiderhoek (een uitstekend 
causeur waar het plezierig naar luisteren is), vertelde 
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19 Rooimans, A.H. ‘Moderne stedebouw’, in: AO-reeks, 
Amsterdam, 1962.   
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Een vroeg voorbeeld van een structuralistische 
aanpak was de Wesselerbrink in Enschede. Ruim 
1.600 identieke drive-in woningwetwoningen zijn 
hier gegroepeerd in een stelsel van aan elkaar 
geschakelde hoven. Door het afwisselen van halve en 
driekwart ‘molenwieken’ en kleine verschuivingen 
tussen de blokken verschillen alle hoven van elkaar, 
wat ook wel nodig was bij zo’n groot aantal gelijke 
woningen. De losheid in het gekozen systeem 
komen we ook tegen bij de Negen Nessen, waar 
evenals in de Wesselerbrink het rechthoekige raster 
wordt gerelativeerd door diagonale lijnen. Bij de 
Wesselerbrink zijn het alleen zichten, in de Negen 
Nessen daadwerkelijk onder een scheve hoek 
geplaatste woonstraten. Er is zeker sprake van 
ordening in het stedenbouwkundige werk van 
Zuiderhoek maar rigide wordt het vrijwel nooit.

Shake hands
Zuiderhoek heeft zich in de praktijk eigenlijk altijd 
thuis gevoeld bij de ‘shake hands’ architectuur van 

van DHV is daarvan een mooi voorbeeld, ook omdat 
het veel minder star is dan bijvoorbeeld het gebouw 
voor verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer van 
architect Herman Hertzberger. De centrale hal van 
DHV laat zien dat Zuiderhoek ook veel beter grote 
en kleine ruimten aan elkaar weet te koppelen. 

Zien we hier de architect ook weer als 
stedenbouwkundige? Vermoedelijk wel, kijkend naar 
de terloopse architectuur van de DHV kantoortuin. 
De gevels vormen meer een toevallige beëindiging 
dan een definitieve overgang tussen binnen en 
buiten. Dit is dan ook het meeste stedenbouw-
kundige gebouw uit zijn oeuvre.

Park Rozendaal in Leusden kan eveneens 
worden gezien als een voorbeeld van structuralisme 
maar nu echt op stedenbouwkundige schaal. Ook 
hier weer losser en flexibeler dan bijvoorbeeld Jan 
Verhoeven, die bij zijn woningontwerpen voor 
Hoevelaken veel meer van soms bijna dwangmatige 
schakelingen en patronen uitging en ingewikkelde 
plattegronden op de koop toe nam. In Leusden 
bijvoorbeeld is de gehele wijk gebouwd op basis van 
slechts één woningtype, dat via het verwijderen of 
verschuiven van binnenwanden wel 64 varianten 
kende. 

zich bezig hield met stijl en handschrift, hoewel  
hij volgens Rooimans een bewonderaar was van  
Le Corbusier en respect had voor architecten met 
een meer geprononceerd, modern handschrift. Zelf 
koos hij eerder een voorzichtige benadering en hield 
rekening met de omgeving. Zijn romantische 
landhuizen en een dorpsachtige uitbreiding als de 
Bouwvenen in Blaricum gaan geheel op in hun 
omgeving. Daartegenover staat dat zijn wijken met 
rationele drive-in woningen een geheel nieuwe 
omgeving vormen. Het lijkt wel of Zuiderhoek zich 
vrijer voelde, naarmate er minder concrete 
aanleidingen aanwezig waren. Dat is vooral 
kenmerkend voor een stedenbouwkundige.

Structuralisme
Het structuralisme speelt in het werk van 
Zuiderhoek een bijzondere maar ongedwongen rol. 
Hij past het toe bij zowel de ordening van een 
woonwijk als een kantoorgebouw. Het hoofdkantoor 

Na het vertrek van Zuiderhoek als stadsarchitect 
slaat Rooimans een veel rationeler weg in. In zijn 
brochure ‘Moderne stedebouw’ refereert hij vooral 
aan de open stadsaanleg en lijkt hij de Delftse 
School definitief te hebben afgezworen.19

Romantisch en rationeel 
Zuiderhoek laat zich niet zo goed een etiket 
opplakken. In de zongerichte verkaveling van de 
Bomenbuurt in Amersfoort komt geen enkele 
noordtuin voor en is de westrand afgezoomd met 
een onversneden strokenverkaveling. De hele buurt 
ademt licht, lucht en ruimte maar de woningen 
hebben op het eerste gezicht een traditionele 
karakteristiek. Dat zich achter de gevels moderne 
plattegronden bevinden met een ruime hal en 
overloop met vide is de volgende verrassing.

In plaats van traditioneel en modern zouden we 
misschien beter kunnen spreken van romantisch en 
rationeel. Het is de vraag, in hoeverre Zuiderhoek 

Skandia, Geldrop. 
Foto: Jaap d’Oliveira.

Centrale hal DHV, Amersfoort.
Foto en auteursrechthebbende: onbekend.

Bouwvenen, Blaricum.
Foto: Arthur Zuiderhoek. 



Behoud, renovatie en sloop

Toekomst van het verleden
Veel werk van Zuiderhoek uit de 
wederopbouwperiode bevindt zich volop in de 
gevarenzone. Hoewel de Bomenbuurt in Amersfoort 
en de wijk Kerschoten in Apeldoorn al op de 
gemeentelijke monumentenlijsten zijn geplaatst, 
zijn er op tal van plaatsen ook woningblokken en 
bejaardenwoningen en -tehuizen gesloopt of 
liefdeloos gerenoveerd. Het is dus zinvol om na te 
denken over de vraag, hoe de wijken en woningen 
van Zuiderhoek in en buiten Amersfoort hun 
volgende fase in gaan: sloop, herstructurering, 
renovatie of restauratie. Het komt allemaal voor en 
niet alles hoeft en kan behouden worden. Nu de 
economische ‘boom’ van het nieuwe millennium 
voorbij is, zijn er wel extra redenen om ons bezig te 
houden met het tweede of zelfs derde leven van met 
liefde en vakmanschap gebouwde woonbuurten en 
gebouwen. Wat dat betreft is de economische crisis 
misschien nog een zegen, want de vraag naar goede 
en vooral goedkopen woningen zal daardoor eerder 
stijgen dan dalen en de relatief kleine woningen uit 
de wederopbouwperiode zijn prima geschikt voor 
starters, alleenstaanden, twee persoonshuishoudens 

en kleine gezinnen. Bovendien liggen ze vaak in de 
buurt van het stadscentrum, een extra voordeel voor 
de nieuwe stedeling.

Ambachtelijk vakmanschap
Opvallend is dat de vroegste 
woningbouwcomplexen in Amersfoort er nog zo 
goed bij staan. De eengezinswoningen langs de 
Kleine Spui en in de Bomenbuurt zijn nog bijna 
geheel in originele staat. Hier betaalt de zorgvuldige, 
ambachtelijke uitvoering zich helemaal terug. 
Geleidelijk verwatert dit vakmanschap in de jaren 
vijftig door de introductie van moderne 
bouwtechnieken en machinale bouwmethoden 
maar de bakstenen gevels blijven onverwoestbare 
elementen in het werk van Zuiderhoek. Bij reno-
vaties gaat het echter regelmatig fout, wanneer bij 
de toepassing van dakisolatie de pannen wat hoger 
komen te liggen en voor de aansluiting tussen 
eindpan en kopgevel een houten lat wordt gebruikt. 
Dan gaat het sobere Delftse school detail van ‘steen-
op-steen’ helaas verloren en verliezen de gevels hun 
eenduidigheid. Bij de flats in de Bomenbuurt zijn in 
het verleden de rasters met ronde dakramen boven 
de entreezone dichtgezet maar juist die ingreep 
heeft het dak nodeloos massief gemaakt. 
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vlak na de Tweede Wereldoorlog, een term die voor 
het eerst door Jaap Bakema werd gebruikt tijdens de 
architectenconferenties in Doorn tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. In zijn artikel ‘Woningbouw 1948-
1953’ was Van Tijen, één van de deelnemers, nog 
enthousiast over de ‘modern geachte etagebouw van 
Zuiderhoek in Amersfoort’ naast de ‘zuiver 
traditionele eengezinshuizen van dezelfde architect.’20 

Van Tijen nam in datzelfde artikel echter alweer 
afscheid van de op consensus gerichte ‘Doornse 
architectuur’ met de woorden: ‘Ons architectonisch 
vraagstuk is niet meer eerlijk goed afgewogen 
vakmanschap, respect voor alle aspecten van verleden 
en toekomst. (… ) Het gaat nu om grotere en radicaler 
problemen, om het inschakelen van het bouwen in de 
volle vaart van onze tijd, om het doordringen van 

sociale radicaliteit en industriële efficiency in de nette 
kamers van onze architectuur.’ 

Wat doet dit progressieve gedachtegoed uit de 
jaren vijftig nu overmoedig en gedateerd aan. De 
Westelijke Tuinsteden in Amsterdam en de Bijlmer 
moesten nog gebouwd worden en vervolgens weer 
deels gesloopt. De vooroorlogse verschillen tussen 
traditionelen en modernen werden door Van Tijen 
weer opgepoetst, om enkele jaren later door Aldo 
van Eyck en Jaap Bakema in Team X alsnog 
vakkundig ten grave te worden gedragen. Intussen 
had Zuiderhoek zijn handschriften gevonden. 
Misschien veilig in en rond het midden maar beter 
op de toekomst voorbereid dan dat van menige 
wereldverbeteraar. Vanzelfsprekende duurzaamheid, 
gebaseerd op ambachtelijk vakmanschap: zijn tijd 
ver vooruit.

20 Tijen, W. van. ‘Woningbouw 1948-1953’, in: Forum, jrg. 9, 
nr. 8, augustus 1954.   

david zuiderhoek ,  de  eer s te naoorlogse s tadsarchitec t van amer sfoort  4 4

Etagebouw Soesterkwartier, Amersfoort. 
Foto: David Zuiderhoek, Archief Eemland. 

Keizer Karelpark, Amstelveen.
Foto: Arthur Zuiderhoek.
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groen nog steeds gemeenschappelijk wordt beheerd. 
Wat vroeger vooral vóór de bewoners werd gedaan is 
nu meer een gezamenlijk project dóór bewoners 
geworden, de participatiemaatschappij in het klein. 

Uitponden als oplossing
Veel woningen van Zuiderhoek hebben al ruim een 
halve eeuw achter de rug. Van de eengezins woningen 
zijn er nog nauwelijks exemplaren gesloopt. De nu 
relatief kleine bejaardenwoningen uit de jaren vijftig 
hebben het moeilijker en dat geldt ook voor 
sommige kleine portiekflats. De keuze tussen een 
dure renovatie of goedkopere sloop/nieuwbouw valt 
voor woningbouwcorporaties vaak uit ten gunste van 
sloop. De grotere appartementen op mooie locaties 
zijn deels verkocht en kunnen juist daardoor blijven 
bestaan omdat het dure onderhoud nu door de 
bewoners zelf wordt gedaan. Op verschillende 
plekken in Amersfoort zijn ook rijwoningen aan de 
bewoners verkocht. Dat is een goede oplossing 
wanneer de exploitatie door een woningcorporatie 
niet meer kan worden opgebracht. Uitponden is 
beter dan sloop maar bij verkoop gaat in de loop der 
jaren vaak de architectonische eenheid van het 
woningcomplex verloren. Zo krijgt het verfwerk een 
andere kleur, worden er raamstijlen weg gezaagd en 
verschijnen er de eerste dakkapellen op de vaak flauw 
hellende daken. Wanneer de woningen pas worden 
verkocht na een integrale opknapbeurt blijft de 
samenhang vaak beter en langer bewaard. Voor veel 
woningcomplexen ligt er met wat liefde, moeite en 
aandacht nog een mooie toekomst in het verschiet.

Een geslaagde renovatie
Dat renovaties wel degelijk goed kunnen verlopen is 
te zien aan de portieketagewoningen aan de 
Gasthuislaan in Amersfoort uit 1953. 

Hier is door De Alliantie zeer grootschalig 
onderhoud gepleegd aan vier flatblokken, terwijl de 
bewoners in hun appartementen konden blijven 
wonen. Het ging daarbij om in totaal 80 woningen, 
vijf per portiek, in een zeer gemêleerde woonbuurt. 
Van Schagen Architecten is er goed in geslaagd om 
met respect voor de markante architectuur de 
noodzakelijke technische verbeteringen door te 

maar weinig plaatsen is de oorspronkelijke 
profielplaat nog aanwezig. Geverfd in een andere 
kleur of vaker nog vervangen door horizontale 
kunststof delen is de neutrale, zakelijke 
verschijningsvorm ingewisseld voor een grotere 
herkenbaarheid en individualisering van de woning. 
In enkele gevallen zoals in Kerkelanden in Hilversum 
zijn alle woningen op identieke wijze gerenoveerd. 
Hier is de onderlings samenhang wel behouden 
gebleven maar is de frisheid van vroeger verdwenen. 

Zo stabiel als Zuiderhoeks gemetselde gevels 
waren, zo veranderlijk zijn de moderne puien die 
veel meer onderhoud vergen. In de Wesselerbrink in 
Enschede zijn ze zelfs helemaal achter nieuwe, 
modieuze gevels verdwenen. Hier zijn de hoven op 
verschillende manieren architectonisch opnieuw 
ingekleurd met zowel geslaagde als minder 
geslaagde oplossingen. Gebleven is de sterke 
ruimtelijke structuur met voldoende groen en 
parkeeroplossingen.

 
Actieve bewoners

Opvallend is dat in verschillende delen van het land 
bewonersgroepen zich over het werk van 
Zuiderhoek hebben ontfermd. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de wijken Skandia in Geldrop, 
Prinsejagt in Eindhoven, Veldhuizen in Ede, de 
Negen Nessen in Bergen en Park Rozendaal in 
Leusden. Soms zijn de bewoners op de hoogte van 
de ontwerper van hun woongebied maar altijd 
realiseert men zich in een bijzondere buurt of wijk 
te wonen. 

Vaak is het groen in de wijk, al of niet 
gemeenschappelijk, een goede aanleiding voor 
gezamenlijke activiteiten. Dat is ongetwijfeld een 
gevolg van het idee van Zuiderhoek om het 
individuele groen meer te laten zijn dan de som der 
delen door tuinscheidingen weg te laten en 
beplantingsplannen te laten maken. Soms heeft dat 
ook geleid tot gemeenschappelijk eigendom, de 
zogenaamde mandeligheid, waarbij iedere 
woningbezitter voor een bepaald percentage 
eigenaar is van alle voortuinen. Opvallend is wel dat 
bij veel huurcomplexen het collectieve groen is 
afgeschaft en dat juist bij enkele koopcomplexen het 

Dakkapellen
Wanneer men wel groter wil wonen maar niet 
verhuizen, kiest men in Nederland al gauw voor een 
dakkapel. Voor veel woningontwerpen is dat in het 
algemeen de architectonische doodsteek maar in de 
wijk Alandsbeek in Leusden, waar de woningen zijn 
afgedekt met grote, flauw hellende dakvlakken, zijn 
veel dakopbouwen geplaatst in de stijl van de 
woningen. Dat is vaak zo goed gedaan dat het 
verschil met de oorspronkelijke woning wegvalt, 
terwijl het daklandschap juist gevarieerder is 
geworden. Deze natuurlijke flexibiliteit heeft ook een 
grotere woningdifferentiatie opgeleverd. Ze was 
mede te danken aan de gestaffelde verkaveling, 
waardoor er vrijwel altijd een dragende muur 
beschikbaar was om tegenaan te bouw. 

Flexibiliteit
De in potentie meest flexibele woning van 
Zuiderhoek is de drielaagse drive-in woning, die door 
bouwbedrijf Nijhuis in verschillende steden zoals 
Enschede, Apeldoorn en Hilversum is gerealiseerd. 
Deze 4,50 m brede woning was eenvoudig anders in 
te delen en van een dakopbouw te voorzien. Helaas is 
deze niet mee ontworpen door de architect, hoewel 
Nijhuis daarvoor wel pogingen heeft ondernomen. 
Lokale aannemers konden echter vaak goedkoper 
dakopbouwen realiseren en zo zijn vele varianten 
ontstaan, van rechte dozen, opbouwen met schuine 
zijkanten tot en met zadeldaken inclusief dakkapel. In 
de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn komen meerdere 
varianten voor maar zijn ook op tal van plekken aan 
de voorzijde terrassen op kolommen toegevoegd en 
heeft vrijwel iedereen de borstweringen in de gevel 
een eigen kleur gegeven. Hier heeft de drive-in 
woning als neutrale basis gefungeerd van een vorm 
van ‘wild wonen’ avant-la-lettre.

Nieuwe materialen
De drive-in woningen hadden oorspronkelijk 
doorlopende borstweringen en boeidelen van 
aluminium. De toegepaste blank geanodiseerde 
meander plaat met smalle verticale profielen vormde 
een mooi contrast met de grote glasvlakken en 
versterkte de grafische uitstraling van de gevel. Op 

Ook de recente nieuwe dakbedekking op een dikke 
isolatielaag heeft de architectuur geen goed gedaan. 
Soms is een kleine verandering van relatief grote 
invloed op deze heldere en eenvoudige architectuur. 

Renovatie als probleem
In Zuiderhoeks vroege werk was er niet altijd 
voldoende budget voor borstweringen in de vorm 
van modern plaatmateriaal. Dat probleem werd 
elegant opgelost door bijzondere metselverbanden, 
zoals bij de flats in Berg-Zuid en Keizer Karelpark in 
Amstelveen. 

We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat dit 
ooit een goedkopere oplossing was dan panelen. Nu 
waarderen we dit ambachtelijke metselwerk hoewel 
het bij de flats in Amstelveen is verdwenen achter 
goedkoop, vlak plaatmateriaal met grove naden en in 
weinig geslaagde kleuren. Ook de door Zuiderhoek 
in later jaren vaak toegepaste donkere 
borstweringspanelen met smalle verticale groeven 
hebben de tand des tijds niet altijd goed doorstaan. 
De vervangende platen zijn vrijwel altijd vlak en 
missen de zo belangrijke textuur van het origineel, 
waarbij bovendien naden en bevestigingspunten 
onzichtbaar waren weggewerkt.

Ramen en kozijnen
Ook raamindelingen overleven een renovatie niet 
altijd in goed orde. De brede panoramaruiten met al 
of niet dubbele draairamen waren zelden een 
probleem, hoewel men in Kerschoten in Apeldoorn 
op enkele plekken kunststof draairamen in de 
houten kozijnen heeft geplaatst. De vervanging van 
hout door kunststof komt op meer plaatsen voor en 
dat heeft vrijwel altijd gevolgen voor het kozijn met 
smalle, verticale ruiten naast de voordeur. In 
Kerschoten zijn deze raamstroken verbreed, vaak 
verdwijnen ze helemaal. Ook bijzondere 
raamopeningen met stijlen of roedeverdeling zijn 
vaak het kind van de rekening, zoals te zien is bij de 
woningen aan de Bosweg in Amersfoort of de eerste 
reeks woningen in de wijk Skandia in Geldrop. 



wordt er door ruimtelijk ontwerpers nog steeds aan 
gerefereerd als toonbeeld van wonen in het groen. 

In zijn eigen tijd werd Zuiderhoek door de 
vakwereld niet als spraakmakend gezien. Hij 
behoorde al snel niet meer tot de Delftse School van 
Granpré Molière maar evenmin tot de nazaten van 
de Nieuwe Zakelijkheid zoals Van Tijen en Van den 
Broek. Voor de nieuwlichters van Forum zoals Aldo 
van Eyck en Jaap Bakema kwam hij te vroeg, hoewel 
hij wel Piet Blom min of meer ontdekt heeft. 
Eigenlijk hoorde Zuiderhoek nergens bij en is hij 
door sommigen misschien wel als kameleontisch 
gezien, wat in het principiële Nederlandse 
architectuurdebat tot voor kort een doodzonde was. 
Nu in Nederland ook het postmodernisme voet aan 
de grond heeft gekregen, kijken we daar anders 
tegenaan. 

Zuiderhoek hanteerde destijds al een breed 
palet van architectonische mogelijkheden. Zijn 
traditionalisme was geen dogma, even min als zijn 
modernisme. Het waren vooral middelen om in te 
zetten op plaatsen die daarom vroegen. Zuiverheid 
van stijl speelde een minder grote rol dan de 
beheersing van meer dan één eigen hand schrift. In 
dezelfde periode als de luchtige drive-in woningen 
ontwierp Zuiderhoek met veel plezier ook aardse 
landhuizen in traditionele stijl. Hij was zich als 
stedenbouwkundige meer dan menige architect 
bewust van het schaalniveau van zijn opgaven en de 
ruimtelijk context, waarin hij opereerde. Dat is nu 
bijna vanzelfsprekend, dat was het toen niet. 
Daarom verdient het werk van Zuiderhoek opnieuw 
waardering en kan het deze nu ook veel 
gemakkelijker krijgen dan in de afgelopen decennia.

Op de website van Royal HaskoningDHV schrijft 
projectarchitect Roel Brouwers het volgende over 
de renovatie van het ‘Royal HaskoningDHV Head 
Office’, de winnaar van de Architectuurprijs 
Amersfoort 2014: 
‘The Royal HaskoningDHV main office in Amersfoort 
was designed in the ‘70s by architect David 
Zuiderhoek. The main idea behind the design was that 
the building should effectively facilitatate the 
communication between the engineers working there 
within a green and healthy environment. It can be 
said that this office buidling is one of the most 

accomplished representations of structuralism found 
in Dutch architecture today. RHDHV’s renovation of 
the 40-year-old building has helped the company to 
once again shape its (sustainability) ambitions.’23

The building’s energy performance and possible CO2 
reduction was analysed by a qualified multi-
disciplinary design team. On the basis of effectiveness 
and cost, a number of improvements were integrated 
into the design.

The facades are made entirely from glass and 
feature sun-regulated light protection, whereby more 
daylight enters the workplaces. Additionally, the 
building’s energy performance has been improved 
from EPA label G to EPA label A, meaning that the 
building has achieve “newly-built” status in terms of 
minimal energy use.

The characteristic open structure inside the 
building has been kept in tact. This is possible due to 
innovative use of fire compartmentalisation (fog 
screens). Finally, a decision was made to modify the 
immediate landscape around the building in order to 
improve the feeling of “working in the midst of 
nature”.’

Nu zal niet elk gebouw zolang door één 
opdrachtgever worden gebruikt en zo liefdevol 
worden gerenoveerd. Maar het is geen toeval dat 
Zuiderhoeks vroegere collega Rooimans tot op hoge 
leeftijd aan het Kleine Spui in Amersfoort heeft 
gewoond, de bewoners van de wijk Skandia in 
Geldrop nog steeds gezamenlijk hun voortuinen 
onderhouden en de woningen in Park Rozendaal in 
Leusden een opvallend hoog aantal bedrijven aan 
huis tellen. Daarom als afsluiting een deel van dat 
mooie citaat van Zuiderhoek over het gebouw van 
DHV, een uitspraak die eigenlijk voor bijna zijn 
gehele oeuvre geldt, het maken van ontwerpen voor: 
‘Zoiets als een gemeenschap in ons verkommerde 
wereldje.’24 Dat is de blijvend actuele opgave voor 
ontwerpers aan de omgeving, of het nu gaat om 
architectuur, stedenbouw of landschap. 

23 www.royalhaskoningdhv.com RoyalHaskoningDHV Head 
Office.   24 Zuiderhoek, D. ‘Zoiets als een gemeenschap in 
ons verkommerde wereldje, interview in: Plan, nr. 11, 
november 1971.

johan  gal ja ard  4 9

voeren. Uitgebreid onderzoek naar de ‘beeld-
bepalende complexkenmerken’ stelde de architect in 
staat om naar zijn zeggen ‘rake ingrepen’ te doen. 
Die beeldbepalende complexkenmerken bestaan uit: 
het dakoverstek, de ellipsvormige kolommen, de 
vorm van de betonnen balkons, de houten kozijnen 
met het ingebouwde stalen raamkozijn, de 
rastervormige betonschermen aan de achterzijde, de 
ambachtelijk gemetselde kopgevels met de 
gearticuleerde schoorsteen, de smeedijzeren 
doorvalhekjes, de originele bloembakken en steunen, 
de balkonhekken, de betonornamenten in de 
borstweringen van de voorgevel en de portiekentree, 
zo blijkt uit de publicatie ‘De Gasthuislaan, een 
bijzonder project en dat is het!’.21

Omdat het financieel en technisch gezien niet 
mogelijk was om alle elementen in hun oorspronke-
lijke vorm te behouden of te vernieuwen en sommige 
oplossingen bovendien niet meer voldeden, heeft de 
architect in de geest van Zuiderhoek enkele nieuwe 
detailleringen ontworpen. Dat is met zoveel 
vakmanschap gedaan dat de verschijningsvorm van 
de blokken nu zowel vertrouwd als nieuw is en in 
sommige opzichten zelfs beter dan het origineel. Van 
Schagen Architecten schrijven zelf op hun website:

‘Met een uitgebalanceerde reeks van eenvoudige 
maar trefzekere, technische – en esthetische ingrepen, 
zijn de vroeg naoorlogse portieketagewoningen aan de 
Gasthuislaan in opdracht van De Alliantie zorgvuldig 
geprepareerd voor een tweede bestaan. Door in de 
studiefase, ter voorbereiding op de renovatie, de 
essentie van het gebouw te doorgronden (het 
zogenaamde DNA) en dat als uitgangspunt te nemen 
tijdens de uitvoering is, in 2009, een waardevol en 
gelijktijdig bescheiden complex van vier portiekblokken 
van een geruisloze neergang gered. Kijk hoe ze daar 
staan; statig en stralend van vertrouwen in de 
toekomst. De prominente, uitgestrekte ligging van het 
project langs de Gasthuislaan draagt bij aan een 
plezierige benadering van de stad Amersfoort.

Het Gasthuislaanproject is in cultuurhistorisch 
opzicht een bijzonder project. De architectuur is een 
geslaagde mix van moderne- en traditionele architec-
tuur. Het vormt de rand van een stedenbouw kundig 
ensemble, ‘De Ganskuijl’, dat een landschappelijke 
uitleg kent. De buurt werd gebouwd als ‘inbreiding’ 

midden tussen dertiger jaren middenstandswoningen 
en ligt daarom geïsoleerd. Maar dat maakt het 
monumentale buurtje extra speciaal. Medio 2015 krijgt 
het project een vervolg, ook de zogenaamde 
‘Ganskuijl-blokken’ zullen op een vergelijkbare manier 
zorgvuldig worden gerenoveerd.’ Een project dat 
inmiddels ook voltooid is.22

Betekenis van Zuiderhoek nu
Wanneer de balans wordt opgemaakt, valt die beslist 
niet ongunstig uit voor Zuiderhoek als steden-
bouwkundige en architect. Zijn vrije benadering van 
uiteenlopende opgaven maakt het werk ook nu nog 
relevant. Doordat het vrijwel nergens rigide wordt, 
blijken gekozen oplossingen of nog steeds te 
voldoen of eenvoudig aanpasbaar. Dankzij een 
nieuwe gevel is het Royal HaskoningDHV 
hoofdkantoor nu energieneutraal, terwijl de indeling 
van de plattegronden in al die jaren nauwelijks is 
gewijzigd. 

Het heeft altijd in de schaduw gestaan van 
Centraal Beheer in Apeldoorn maar dat gebouw 
bleek niet meer bruikbaar voor de 
verzekeringsmaatschappij, die het in 2013 verlaten 
heeft. Park Rozendaal was en is een geslaagd 
experiment van bewoners beheer, hoewel de kritiek 
in de vaktijdschriften destijds niet mals was. Vol 
trots hebben de bewoners enkele jaren geleden een 
jubileumboek uitgegeven: ‘40 jaar Rozendaal, 
Europarkstad, meer ruimte om te leven!’ Bovendien 

21 Waarheid, Klaas en Kirsten Hannema. De Gasthuislaan, 
een bijzonder project en dat is het.   De Alliantie e.a., 
Amsterdam, 2011.   22 Red.: Zie voor de eerste aanzetten tot 
dit project, ‘Jaaroverzicht Monumenten zorg 2008’, in: 
Jaarboek Flehite 2009, p. 132-134.   

Gasthuislaan, Amersfoort. 
Foto: Stijn Brakkee.



Hoofdkantoor Royal HaskoningDHV,  
Laan 1914 nr. 35, Amersfoort. 
Foto: Klaas Vermaas. 


