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De waarde van wederopbouw-

architectuur wordt steeds meer 

erkend.1 Het aantal gave com-

plexen wordt echter steeds 

zeldzamer. Een bijzonder type 

wederopbouwarchitectuur is 

systeembouw, zoals toegepast 

in de wijk Jeruzalem-Jericho.2 

De wijk werd in 2016 gereno-

veerd.3 Waarom werden daar 

montagewoningen gebouwd en 

in hoeverre is het oorspronke-

lijk ontwerp nog herkenbaar?

sask ia s tou ten -schrijer   
ontwikkeling van 
de wederopbouw
wijk Jeruzalem  
en Jericho in 
Amersfoort

6 Inkijk in de keuken van 
familie Elsmann aan de 
Koppelweg 96. 
Familiearchief Elsmann.
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9 AE, BNR. 0002.02, inv.nr. 2296.   10 AE, BNR 0002.02, inv.
nr. 2400, Brief Ministerie van Wederopbouw en Volkshuis
vesting, dd. 16061948.   11 AE, BNR. 0002.02, inv.nr. 2296, 
Brief Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, dd. 
29031950. Het ministerie gaf goedkeuring aan een selectie 
van typen woningen, zoals het Aireysysteem. Andere 
systemen die waren toegestaan waren: Bartels, Bredero, 
Bron, Dotremontten Bosch, Duinker en Verruyt, 
Elementenbouw, Handl, Hemsbergen, Klijn, Korrelbeton, 
Kossel, Montalbouw, RBM, Rottinghuis, Systeembouw en 
Welschen.   12 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 2400, Afschrift brief 
B&W aan Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
dd. 20071948.   

5 Archief Eemland (AE), BNR 0002.02, inv.nr. 2400, Brief 
B&W aan provinciale directie voor de wederopbouw en 
volkshuisvesting, dd. 23071949.   6 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 
2545, Woningvoorraad Gemeente Amersfoort. Tussen 1926 
en 1959 steeg de woningvoorraad in Amersfoort van 7.448 
woningen naar 16.668 woningen.   7 Het aantal woningen dat 
een gemeente mag bouwen was gebonden aan een quotum, 
het zogenaamde woningcontigent. De contigententoeslag 
was een stimuleringsregeling van het Rijk voor het bouwen 
van (zoveel mogelijk) systeembouw. Bouwers ontvingen de 
toeslag als zij systeembouw toepasten, de gemeentes waren 
gericht op het binnenhalen van zoveel mogelijk contigenten.   
8 Stad & Ontwikkeling – Monumentenzorg.   

Amersfoort, werden er woonwijken met montagebouw 
gerealiseerd in Amsterdam, Bussum, Enschede, Emmeloord, 
Emmen, Eindhoven, Schiedam, Tilburg en Zeist. De 
naamgenootwijk Jeruzalem in AmsterdamOost werd in 
2010 aangewezen als rijksmonument.   4 In 1944 werd een 
verbeterde versie van de DuoSlab House op de markt 
gebracht. Zie: B. Klomp, H. van der Heijden, S. van Damme, 
‘Historie’, in: H. van der Heijden en B. Klomp, Tuindorp Kethel 
Schiedam. Noddy, Noddier, Noddiest, Bussum 2004, pp. 7072.   

1 Ter illustratie: het symposium ‘Wederopbouw – een 
kansrijke erfenis’ bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed te Amersfoort in november 2016, bron: https://
cultureelerfgoed.nl/nieuws/wederopbouweenkansrijke
erfenis, geraadpleegd 29 maart 2018.   2 Jeruzalem en Jericho 
werden in 1988 aangewezen als eerste gemeentelijke 
stadsgezicht van Amersfoort.   3 Recent doken onbekende 
foto’s op. Dat was mede aanleiding om het ontstaan van deze 
wederopbouwbuurt nader te beschouwen. Naast 

groot woningtekort.5 De woningvoorraad was in de 
oorlogstijd afgenomen, terwijl de bevolking toenam. 
Aan het begin van de oorlog waren er in Amersfoort 
11.818 woningen beschikbaar, in 1947 waren dat 
11.661.6 

Door steun van de overheid konden gemeentes 
met een rijksvoorschot woningen realiseren. Het 
ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
schoot hierbij een deel van de aanbouwkosten voor. 
Het Rijk stimuleerde de systeembouw door 
gemeentes onder andere een reductie te geven op 
de contigententoeslag.7 Het Amersfoortse 
gemeentebestuur was positief over de mogelijkheid 
van montagewoningen in de wijk Jeruzalem in tijden 
van grote woningnood. De plannen hadden echter 
niet alleen voordelen. Zo waren de bouwkosten 
hoog en was de kwaliteit van de bouw niet 
onbesproken. De bedoeling was dat de woningen er 

kort zouden staan, maar van sloop is lange tijd geen 
sprake geweest.8 

Er waren in Nederland na de Tweede 
Wereldoorlog meerdere typen bouwsystemen op de 
markt. Het Engelse type Aireywoningen kon het 
beste worden aangepast naar de Nederlandse 
situatie, derhalve verwierf het Rijk een licentie van 
het systeem in 1946. Het Rijk gaf aan 
bouwondernemer de Nederlandse Maatschappij 
voor Volkshuisvesting (kortweg: NeMaVo) de 
opdracht om het Airey systeem door te ontwikkelen, 
NeMaVo stelde hiervoor de architecten Berghoef en 
Zwiers aan. In het archief zijn diverse voorbeelden te 
vinden van promotiemateriaal voor wederop
bouwhuizen zoals het type ‘Normaalwoningen’ 
(kleine woningen in traditionele stijl) en voor 
productie van onder andere landhuisjes, houten 
huizen en villa’s ontwikkeld door bouwmaatschap
pijen.9 Op 16 juni 1948 stuurt hoofdingenieur
directeur P. Postma van het ministerie van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting een brief aan het 
Amersfoortse gemeentebestuur waarin hij vraagt of 
er in de gemeente belangstelling bestaat voor de 
bouw van tenminste 50 montagewoningen en of er 
wensen zijn ten aanzien van het type woning.10  
In 1950 sturen ze een brief aan het college waarin ze 
aangeven welke bouwsystemen in het programma 
zijn toegestaan, waaronder het Aireysysteem.11  
In reactie op de brief van Postma geeft B&W aan, de 
voorkeur te geven aan ca. 100 eengezinshuizen in 
gesloten bebouwing, van het ‘type NeMaVo’.12 De 
verwachtingen rondom het bouwsysteem waren 
hoog. In het Dagblad voor Amersfoort van 7 decem
ber 1946 staat: “Het ligt in de bedoeling van de 

Inleiding
Een redactioneel voorwoord in Forum van 1951 toont 
de voorzichtigheid waarmee nieuwe bouwsystemen 
toen werden bekeken:

“Laat ons vooropstellen dat een beschouwing over 
[…] geprefabriceerde woningbouw […] voorzichtig 
en bescheiden dient te zijn. De techniek van de diverse 
bouwsystemen is immers, zonder uitzondering, nog in 
ontwikkeling – de vaardigheid en bereidheid in de 
aanvaarding van deze nieuwe technieken, van de 
ontwerpers, waarschijnlijk evenzeer. Wat verricht is en 
wat verricht wordt, is pionierswerk”.

Ontstaan montagewoningen
De eerste type systeembouw of montagewoningen 
ontstonden niet ná de Tweede Wereldoorlog, maar 
ervoor. Deze woningen werden ontworpen door 
ingenieur Sir Edwin Airey (18791955). In 1922 bracht 
zijn bedrijf W. Airey and Sons in Leeds het eerste 
type prefabwoning op de markt, de zogenoemde 
‘DuoSlab Houses’. Deze woningen bestonden uit 
twee verticale schillen van prefab betonnen platen, 
waarin op regelmatige afstanden betonnen 
kolommen waren opgenomen. In dit systeem van 
geprefabriceerde betonelementen, werd de 
gevelbeplating met koperen draden aan de ijzeren 
draagconstructie bevestigd. 

De kolommen werden ter plaatse gestort en elk 
onderdeel van de woningen was niet zwaarder dan 
35 kg, waardoor handmatige montage mogelijk was.4 
Het voordeel van systeembouw was dat er in hoog 
tempo betaalbare woningen konden worden 
gerealiseerd, die niet projectmatig hoefden te 
worden aangepast. Er kleefden echter ook nadelen 
aan. Zo moesten bouwprojecten gedetailleerd 
worden voorbereid, doordat er beperkte 

aanpassingsmogelijkheden waren ten tijde van de 
bouw. 

Woningnood in 
Nederland

Direct na de Tweede Wereldoorlog was er in 
Nederland een tekort aan 200.000300.000 
woningen. Er was sprake van materiaaltekort en een 
tekort aan geschoolde bouwvakkers, doordat 
opleidingen in de oorlog vervallen waren. In het 
streven om de woningmarkt te normaliseren werd 
door het Rijk gezocht naar alternatieve 
productiemethoden, die door ongeschoolde 
arbeiders zouden kunnen worden uitgevoerd. De 
geïndustrialiseerde productiemethode van 
systeembouw bleek hiervoor een oplossing te 
bieden. In 1946 besloot het Rijk om als voorbeeld 
een systeem op eigen kosten en risico te ontwik
kelen. Ook in Amersfoort was er sprake van een zeer 
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Landelijk type Engelse Airey woningen, bouwjaar 1946. 
Bron: https://www.bisfhouse.com/aireyhouse/aireybook/ , 
geraadpleegd 1 april 2018.

Woningvoorraad in Amersfoort in de
periode 1938-1959. 
Bron: AE 0002.02, invnr. 2545. In 1940 had Amersfoort bijna 
50.000 inwoners. In 1951 ongeveer 60.000, en in 1959 ca. 70.000. 
Bron: A. Brongers, Historische Encyclopedie van Amersfoort, 
Amersfoort 1998.
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inv.nr. 2425, Brief Gemeentewerken aan B&W, dd. 19071952.   
24 De verdere herkomst voor de naamgeving van de wijken 
Jeruzalem en Jericho in Amersfoort is niet bekend.    
25 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 2400, Brief NV Nederlandse 
Maatschappij voor Volkshuisvesting, dd. 14051949.    
26 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 2400, Afschrift brief B&W aan 
Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, dd. 
20071948.   27 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 2400, Afschrift 
brief Wethouder Koopman, dd. 17051949.   28 AE, BNR 
0002.02, inv.nr. 2400, Uitreksel uit het analytisch 
raadsverslag, dd. 31 mei 1949.   

Brief NV Nederlandse maatschappij voor volkshuisvesting, 
dd. 01081949.   20 P. van Buijtenen, Essay J.P. Berghoef, 
Delft 1994, website NAI, maart 2015.   21 AE, BNR 0002.02, 
inv.nr. 2221. De typering van Amersfoort als uitbreidingsstad 
lijkt pas echt vorm te krijgen na de Tweede Wereldoorlog. In 
1952 ontwikkelde stadsarchitect David Zuiderhoek voor 
Amersfoort een uitbreidingsplan op basis van de 
zogenoemde ‘Bloembladvisie’, waarbij de binnenstad als 
geografisch centrum van de stad, als uitgangspunt werd 
genomen voor verdere uitbreiding.   22 M. Cramer, Cahier 
historische wijkanalyse. Basisplan bestaand stedelijk gebied, 
Gemeente Amersfoort 1986, pp. 5152.   23 AE, BNR 0002.02, 

hem in het kader van haar promotie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Bron: http://vaneesterenmuseum.nl/
wpcontent/uploads/2014/10/VerslagVan
Eesterengesprek13ArchitectJ.F.BerghoefTraditionalistof
modernist.pdf , geraadpleegd 20 mei 2018. In het Nieuwe 
Instituut is een archief over het werk van J.F. Berghoef 
aanwezig, zie: https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/
images/archives/pdf/BERX.ead.pdf, geraadpleegd 20 mei 
2018.   18 Ibidem, p.269.   19 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 2400, 

13 AE, Digitaal krantenarchief, Dagblad voor Amersfoort 7 
december 1946, p. 1.   14 B. Klomp, H. van der Heijden, S. van 
Damme, ‘Historie’, in: H. van der Heijden en B. Klomp, 
Tuindorp Kethel Schiedam. Noddy, Noddier, Noddiest, Bussum 
2004, pp. 6869.   15 Amsterdamse Raad voor de 
Monumentenzorg, Pracht in Prefab. Het Nemavo 
Aireysysteem in Amsterdam, 2004, p.9.   16 J.F. Berghoef, 
‘De N.A. woningen’, in: Forum 1951, p.268.   17 J.F. Berghoef 
heeft meer dan 800 woningbouwprojecten ontworpen in 
Nederland. Jennifer Meyer deed uitgebreid onderzoek naar 

kopen voor de bouw van montagewoningen, zulks in 
verband met de mogelijkheid dat er dit jaar nog een 
aantal van dergelijke huizen mogen worden gebouwd 
[…]”.27 De woningen konden in drie types worden 
gebouwd. In het raadsverslag van 31 mei 1949 wordt 
genoemd dat men ervan uitgaat dat de woningen 
niet langer dan 25 jaar zullen staan. De voorzitter 
geeft aan dat B&W zich “zeer onvoldaan [ge]voelen 
bij het doen van dit voorstel […] liever zouden [B&W] 
traditionele woningen hebben neergezet, maar dit is 
niet mogelijk [wegens materiaalgebrek], en niet (te) 
bouwen zou onverantwoordelijk zijn”.28 In het najaar 
van 1949 werd gestart met de bouw.

Ontwerp
Het Aireysysteem is een fijnmazig 
kolommensysteem, gevormd door verschillende 
soorten betonnen kaders. De fundering van de 
gevels en muren van de woningen werd 
opgetrokken uit metselwerk van kalkzandsteen en 
gewapend en ongewapend beton. Op de fundering 
werd een montagebalk bevestigd, waarop de stijlen 
van de gevels en bouwmuren konden worden 
bevestigd. De betonstijlen van de gevels werden 
bekleed met platen trilbeton, en de rest van de muur 
werd opgetrokken uit sintelbetonblokken. Aan de 
binnenzijde werden de wanden geïsoleerd met 
houtwol. De vensters kregen in eerste instantie 
betonstijlen, voor later te monteren stalen ramen en 
deuren. Alle wanden in de vertrekken werden 
beplakt met ‘behangselpapier in passende tinten’. In 
Amersfoort werden 61 woningen van het type serie 
88, 30 woningen van serie 110 en 10 woningen van de 
serie 110S gerealiseerd. Bij 91 van de 101 woningen 
werd ook een schuur gerealiseerd uit (sintel)
betonblokken.29 Er waren dus ook meerdere types 

strokenbouwverkaveling. Dit zorgde voor voldoende 
licht en luchttoetreding in de woningen. De 
woningen werden geproduceerd in fabrieken in 
Gorinchem en Arkel.19 In Amersfoort werkte 
Berghoef nauw samen met de stadsarchitect David 
Zuiderhoek en stedenbouwkundige Arie Rooimans. 
Berghoef heeft zich later in zijn carrière wat 
nadrukkelijker afgekeerd van de ontwerpen in 
montagebouw.20

Ontstaan Jeruzalem
Er was ruimte voor de nieuwe wederopbouw
woningen in het gebied De Koppel. In 1946 was een 
uitbreidingsplan voor dit gebied vastgesteld.21 Door 
de aanleg van het Afsluitdijk in 1932 werd het 
mogelijk het stadsdeel beter af te wateren, waardoor 
hier woningen konden worden gerealiseerd.22 De 
naam ‘Jeruzalem’ komt voor het eerst voor in de 
jaren kort na de realisatie van de wijk. In een brief 
van de directeur gemeentewerken uit 1952 aan B&W 
staat: “de woningen in de complexen nabij de 
montagewijk – zoals u noemt “Jeruzalem””.23 De 
naamgeving verwees vermoedelijk naar het uiterlijk 
van de witte woningen, met een plat dak, 
oorspronkelijk uitgevoerd in o.a. Amsterdam.24

De NeMaVo stuurde op 14 mei 1949 het 
conceptbestek naar de gemeente Amersfoort, 
waarbij ook een kostenopgaaf werd gemaakt. De 
totale kosten voor 101 woningen werden geraamd op 
1.106 850, gulden, en later op 1.245.000, gulden. De 
huurprijs kwam direct na de bouw uit op 6,45 
gulden per woning per week.25 26

In mei 1949 gaf de raad toestemming voor de 
bouw en B&W opdracht aan de rentmeester van het 
grondbedrijf om “met de meeste spoed de benodigde 
grond tussen de Eem en de Hooglandscheweg aan te 

en was een navolger van de architectuur van 
Grandpré Molière, ook wel bekend als de Delftse 
school.17 

Kenmerkend hierbij is dat de vorm van de 
architectuur de functie volgt, en er wordt vaak 
gebruik gemaakt van gesloten bakstenen muren en 
hoge daken. Berghoef was zelf niet geheel overtuigd 
van de schoonheid van het Aireysysteem, maar 
vond de noodzaak voor woningen een overtuigend 
bewijs om eraan mee te werken. “Een moeilijk punt is 
dat de gevels zo vlak zijn en het geheel daardoor als 
uit karton gesneden lijkt. De dag bij de voordeur, een 
balconnetje hier en daar en de uitgebouwde 
schoorsteen aan de eindwand helpen wel wat, maar 
de geringe plasticiteit blijft. Twee middelen komen 
daaraan tegemoet: sprongen, liefst krachtige, in de 
rooilijnen en toevoeging van plastische elementen in 
het straatprofiel: paaltjes, heggen, heesters en 
bomen.”18 Het stedenbouwkundig ontwerp van 
Jeruzalem werd dan ook gebaseerd op de 
functionalistische opvatting om wijken niet 
hiërarchisch in te delen, maar gebruik te maken van 

regeering in 1947 ongeveer 3000 montagewoningen te 
bouwen voor zooveel mogelijk in de zwaar getroffen 
provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en 
Gelderland. […] Het Airey-systeem is na een 
zorgvuldig onderzoek als één der voor Nederland 
meest geschikte systemen voor den bouw van een 
groot aantal woningen gekozen. […] Aangenomen 
wordt, dat [de kosten] niet die van een normale 
woning te boven zullen gaan. De constructie dezer 
woningen is solide.”13 

Begin jaren 1950 was het tekort aan geschoolde 
bouwvakkers en baksteen dermate afgenomen, dat 
ook de behoefte om systeembouw extra te steunen 
afnam waardoor het Rijk hiermee stopte.14 

NeMaVo en architect J.F. Berghoef
Door de NeMaVo waren tot 1948 al 1100 woningen 
geleverd van het type Airey. Het Engelse systeem 
was door architect J.F. Berghoef, directeur M. Van 
Saane en prof. ir. H.T. Zwiers omgebouwd en 
aangepast voor de Nederlandse situatie. Zo kregen 
de betonnen stijlen een andere vorm, waardoor deze 
op een grotere afstand van elkaar geplaatst konden 
worden. Voor de verdiepingsvloeren werd een 
andere constructie ontworpen en de gepotdekselde 
vorm van de buitenplaten verdween. De naden 
tussen de platen werden aangesmeerd. Ook werden 
op normale stijlen stalen kozijnen van een speciaal 
profiel bevestigd, waardoor een vrijere plaatsing van 
de ramen mogelijk werd.15 “Aan evoluties van het 
bouwsysteem is er trouwens geen gebrek, telkens 
doemen nieuwe mogelijkheden van vereenvoudiging 
op (in de productie, in de constructie, in de montage) 
en de in onderlinge verhouding sterk variërende 
materiaalprijzen dwingen voortdurend tot 
oplettendheid en activiteit”, aldus Berghoef.16 
Architect prof. ing. J.F. Berghoef kwam uit Aalsmeer 

Architect Johannes 
Fake Berghoef  
(Aalsmeer 1903-1994). 
Bron: http://vaneesteren
museum.nl/wpcontent/
uploads/2014/10/Verslag
VanEesterengesprek
13ArchitectJ.F.Berghoef
Traditionalistofmodernist.
pdf, geraadpleegd 20 mei 
2018.
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BNR 0002.02, inv.nr. 2403, Besluit van de gemeenteraad, dd. 
20121949.   34 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 2403, Uitreksel uit 
het analytisch raadsverslag van Amersfoort, dd. 20121949.   
35 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 2400, Afschrift brief aan 
vertegenwoordigsters vrouwenorganisaties, dd. 08061949.   

29 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 2400, Bestek en voorwaarden.   
30 De Zonnehof, Licht, Lucht en Ruimte. Wonen in de jaren 
vijftig, Amersfoort 2003, p.31.   31 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 
2404, Voorstel aan de gemeenteraad, dd. 14101949.   32 AE, 
BNR 0002.02, inv.nr. 2404, Brief aan GS, 26101949.   33 AE, 

de duidelijk herkenbare betonnen gevelbeplating. 
De tuintjes laten een eenvoudige opzet in landelijke 
stijl zien.

De foto’s komen grotendeels overeen met het 
modelwoning van Goed Wonen zoals 
tentoongesteld in Amersfoort in 1950. Sommige 
foto’s doen denken aan de herkenbare samenleving 
uit de jaren 1950, die fotograaf Cas Oorthuys 
vastlegde met zijn camera.

De plattegronden van de woningen zijn 
eenvoudig opgezet, met een halletje, keuken en 
woonkamer en op de verdieping twee slaapkamers, 
een studeerkamer en een badkamer. De ouders van 
Ruurd Elsmann hebben maar kort aan de Koppelweg 
gewoond, ze zijn in augustus 1955 naar de Bachweg 
verhuisd, waar Ruurd geboren werd.

Problematiek vocht isolatie
De bouw van de montagewoningen bleef in de 
samenleving niet onopgemerkt. In juni 1950 stuurde 
de sectie vrouwen van de Vereniging Amersfoortse 
Gemeenschap, onderdeel van de Nederlandse 
Vereniging van Huisvrouwen, een aanbevelingsbrief 
aan de gemeenteraad. Zij waren in het jaar ervoor 
gevraagd hun advies te geven over de nieuwbouw.35 
Na een bezoek aan een woning, vermoedelijk een 

indelingen van de woningen, die ook in de gevels tot 
uitdrukking zijn gebracht.30 

Op 5 oktober 1949 werd op basis van het extra 
contingent van 3.000 woningen toegewezen aan de 
gemeente, een voorstel gemaakt voor de bouw van 
nog eens 60 montagewoningen.31 Het voorstel was 
om deze ook te laten realiseren door NeMaVo. In 
een brief aan Gedeputeerde Staten werd de spoed 
rondom de aanvraag verwoord: “Teneinde met de 
bouw dezer woningen nog in de maand november 
[1949] een aanvang te kunnen maken, zouden wij uw 
goedkeuring op bedoeld besluit gaarne spoedig 
ontvangen”.32 Op 13 december 1949 werd nogmaals 
een voorstel gedaan aan de raad voor de bouw van 
62 montagewoningen, ook door producent NeMaVo 
geproduceerd, hier ging de raad op 20 december 
1949 akkoord mee.33 Gemeenteraadslid Van 
Apeldoorn oordeelde dat de gemeente echter snel 
van montagebouw moest afstappen, omdat de 
markt snel vrij zou worden gegeven en er geen 
tekort meer zou zijn aan geschoolde arbeiders. Ook 
merkte hij op dat de kwaliteit van de montage
woningen niet ideaal was. Wethouder Koopman gaf 
aan dat de woningen “niet zo slecht [zijn] en [deze] 
zullen een zeer acceptabel wijkje vormen”.34 De totale 
bouwsom van deze 122 montagewoningen bedroeg 
1.358.682,15 gulden. 

Eerste bewoners
De ouders van Ruurd Elsmann waren een van de 
eerste bewoners van de wijk. Eind 1950 betrokken ze 
het huis Koppelweg 96, onderdeel uitmakend van 
het blokje huizen dat dwars op de Koppelweg was 
gerealiseerd. In het familiearchief is een aantal nog 
niet gepubliceerde foto’s aanwezig uit de begintijd 
van deze woningen, die een interessant beeld geven 
van die tijd. Zo laat een foto van de bouwfase 
duidelijk zien hoe de constructie werd opgebouwd, 
met de betonnen basis. 

De foto’s van direct na de oplevering tonen de 
strakke en eenvoudige afwerking van de huizen, met 

Bouwperiodes wijk Jeruzalem (rood-geel) en Jericho 
(oranje). De totale oppervlakte van de bouwplannen 
bedraagt 18.536 m2.

Bouw van de wijk Jeruzalem. 
Familiearchief Elsmann.

Het bouwblok Koppelweg 94-100 kort na oplevering. 
Familiearchief Elsmann.
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>≥ De aanleg van achtertuinen in landschappelijke stijl. 
Familiearchief Elsmann.

Wassen in de achtertuin. 
Familiearchief Elsmann.

 Spelen in de achtertuin. 
Familiearchief Elsmann.

Spelende kinderen bij de bouw van de wijk Jericho. 
Familiearchief Elsmann.

Het bouwblok Koppelweg 94-100 kort na oplevering. 
Familiearchief Elsmann.
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Jericho
In 1951 werd er door de gemeente een aanbesteding 
gedaan voor de bouw van 128 woningen en 2 winkels 
(latere groentewinkel Koot en wijkwinkel Van Dam) 
in het verlengde van de Koppelweg, de huidige buurt 
Jericho.43 De aanbesteding werd gewonnen door de 
firma Schoonewil en Jonker te Alkmaar. Zij namen 
de opdracht aan voor 1.156.000 gulden en waren 
daarmee iets goedkoper dan het aanbod van 
1.233.000 gulden van NeMaVo.44 Het bouwplan 
bestreek de huidige straten Schipperspad, Zeilpad, 
Mastpad, Kwekersweg (deel), 
Tjalkweg,Scheepvaartweg, Galjoenweg, Korvetweg, 
Eemzijde en Jachtpad. De twee winkels werden 
gesitueerd aan de Korvetweg 13 en Galjoenweg 3. 
Voor de realisatie van de wijk werd een klein 
gedeelte grond ter hoogte van de Tjalkweg door de 
gemeente geruild met de provincie.45 

In 1952 kwam er een klacht via een raadslid over 
het slechte voegwerk bij de nieuwbouw in Jericho.46 
B&W stelden een onderzoek in. De directeur 
gemeentewerken berichtte dat er sprake was van 
ongevoegd metselwerk, vanwege architectonische 
overwegingen. Woningen aan de Beukstraat bleken 
na kritiek opnieuw gevoegd te moeten worden. De 
directeur was overtuigd van de kwaliteit van de 
woningen. “Het eindresultaat kan dan echter tonen, 
dat men een door de architect beoogde werking van 
bepaalde onderdelen niet had overzien en het maar 
goed is, dat hij zijn weg bewust is gegaan en zich niet 
door – dikwijls door kleinburgelijkheid ingegeven- 
“Schande”-geroep heeft laten afleiden.”47 
Bouwtechnisch gezien was er niets aan de hand. Bij 
het ontwerp van Jericho was de nadruk gelegd op de 
materiaaltegenstellingen – metselwerk versus 
betongevels van Jeruzalem. Door gebruik te maken 
van een ongevoegd (‘vuil’) metselwerk, werd de 

tegenstelling tussen de bouwblokken zoveel 
mogelijk werden onderstreept.48 Doordat de voegen 
na het metselen niet werden uitgekrabd, waren de 
gevels constructief gezien hechter dan wanneer er 
achteraf nog werd gevoegd.

Het beheer van de woningen werd begin jaren 
zestig bij de Stichting Centrale Woningzorg (SCW) 
ondergebracht, de huidige Alliantie. De woningen 
bleven wel in eigendom van de gemeente. In 1968 
maakte de SCW melding van de slechte constructie 
van de kozijnen van de woningen van Jeruzalem, 
waardoor door waterschade verrotting had 
plaatsgevonden. Veel schuur en voordeuren 
moesten worden vervangen. De herstelkosten van 
de in totaal 223 montagewoningen van Jeruzalem, 
bedroegen ruim 120.000 gulden.49 De kosten die de 
SCW maakte, werden vanuit het reservefonds ‘7% 
jaarhuur’ van het complex bekostigd. 

Ook de wijk Jericho had met vochtproblemen te 
kampen, hier betrof het doorslag vanuit de 
schoorstenen. De SCW constateerde in maart 1968 
dat bij de 128 woningen 32 schoorstenen geheel 
vernieuwd moesten worden en 30 schoorstenen 
opnieuw gevoegd moesten worden. Dit had 
waarschijnlijk te maken met de grote 
temperatuurverschillen waaraan de schoorstenen 
bloot stonden.50 Een jaar later blijken een aantal 
woningen aan de Eemzijde last te hebben van 
wateroverlast in de kelder, bij hoge waterstand van 
de Eem. In 1970 werden de woningen opnieuw 
geschilderd, waarbij ook 100 buitendeuren 
vervangen moesten worden.51 In 1965 was de 
gemiddelde huur voor de montagewoningen in de 
buurt Jeruzalem 14,60 gulden per week, de buurt 
Jericho (omschreven als ‘Hooglandsewegkwartier’) 
was iets goedkoper met 12,75 gulden per week.52 

43 AE, BNR 0023, inv.nr. 16.1, Brief van directeur 
gemeentewerken aan administratie Cobouw, dd. 05091951.   
44 Ibidem, Brief van directeur gemeentewerken aan B&W, 
dd. 30101951.   45 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 2425, Brief 
Gemeentewerken aan B&W, dd. 03031952.   46 AE, BNR 
0002.02, inv.nr. 2400, Con  cept brief B&W aan directeur 
gemeentewerken, dd. 07071952.   47 AE, BNR 0002.02, inv.
nr. 2425, Brief Gemeentewerken aan B&W, dd. 19071952.   
48 Ibidem.   49 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 2400, Voorstel 

B&W i.h.k.v. bijzonder onderhoud montagewoningen, dd. 
31121968.   50 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 2425, Brief SCW aan 
B&W, dd. 1531968, de herstelpost was totaal 14.600 gulden 
en werd betaald vanuit het reservefonds ‘7% jaarhuur’ .    
51 Ibidem. Totale kosten waren 131.900 gulden, betaald 
vanuit het reservefonds.   52 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 2302, 
Vaststelling minimum huurprijzen, bijlagen raadsbesluit, dd. 
21121965.   

modelwoning van Stichting Goed Wonen36, schreven 
zij: “De aanwezigen, allen huisvrouwen dus tot 
oordelen bevoegd, hadden, behalve grote lof, enige op 
en aanmerkingen over hetgeen ze daar gezien hebben. 
[…] 1. In het kleinste huis is de plaats van het fornuis 
of gasstel te dicht bij de buitendeur, waardoor het 
gordijn voor die deur gemakkelijk brandgevaar kan 
opleveren. 2. In beide huizen ontbreekt een wasemkap 
boven de keukenschoorsteen. 3. Het raampje in de 
voordeur kan niet geopend worden, zodat de voordeur, 
geheel geopend moet worden als er gescheld is, dit kan 
met het oog op de grote vasthoudendheid van venters 
met garen, band enz. zeer lastig zijn. […] 5. Het 
ontbreken van een zolder is een groot ongerief, alleen 
al, omdat er in den winter nergens plaats is voor het 
drogen van de was.[…] 7. Op een regenachtige dag 
waren de ramen doorgewaterd, wat toch, vooral bij 
stalen ramen, niet mag voorkomen. […]”.37 De brief 
werd op alle punten beantwoord, verwijzend naar 
het ontwerp. Van doorwatering van de ramen was 
volgens Gemeentewerken op dat moment geen 
sprake, mogelijk wel van condensvorming. De 
bewoners aan de Hooglandseweg kregen een klein 
jaar later wel last van wateroverlast door een 
vastzittende melkbus in een duiker aan die straat. 
Hierdoor kwam rioolvuil in de kelderkasten 
terecht.38 

Doordat er in 1949 niet meer gronden konden 
worden verkregen, kon de wijk destijds niet volledig 
worden afgebouwd in montagewoningen. Omdat de 
onderhandelingen met NeMaVo te lang duren, 
besloot de gemeente in overleg met de provincie om 
een apart bouwplan te maken in traditionele 
bouwwijze voor de buurt Jericho.39 

Montagewoningen in het 
Soesterkwartier

In 1950 worden nog wel 12 montagewoningen van 
het type NV Montalbouw (Utrecht) gerealiseerd in 
het Soesterkwartier, aan de Nicolaas Pienemanstraat 
1836, nog voordat de wijk Jericho werd gebouwd.40 
Er waren zeker niet alleen voorstanders van het 
bouwtype van de montagewoningen. 
Gemeenteraadslid Coolen was niet te spreken over 
de montagewoningen, hij was van mening dat ze 
duur waren en een onhandige indeling hadden. “De 
WC is zo geprojecteerd, dat men een hele pelgrimage 
moet ondernemen om haar te bereiken. De woningen 
van 260 m2 bestaan uit ware pijpenladen, zij zijn 
ontzettend moeilijk te verwarmen.” Ook benadrukte 
hij het grote exploitatietekort dat de woningen 
zouden opleveren. “Het plan bestaat het gehele 
woningvraagstuk opnieuw onder de loupe te nemen. 
Vermoedelijk zullen daarbij frisse, nieuwe plannen aan 
de raad worden voorgelegd. Daarom moet het met de 
bouw van montagewoningen zijn afgelopen.” 
Raadslid Van Apeldoorn was ook geen voorstander. 
“Men spreekt van ‘montagebouw’, maar in feite gaat 
het daar niet om. Het montage-element zit alleen in 
de binnenmuren, die zodanig zijn, dat de bewoners 
van zulke huizen voldoende vredelievend moeten zijn, 
omdat zij anders het risico lopen elkaar door de muren 
heen te gooien. Als men deze huizen 
montagewoningen noemt, kan men ook wel zeggen, 
dat een arbeider, die zijn eigen duiventil timmert, een 
systeem van montagebouw heeft uitgevonden.”41 
Omdat deze woningen buiten het contigent voor de 
gemeente vielen, en de woningnood erg groot was, 
stemde de raad toch in met de bouw van de 
woningen. Raadslid Van Apeldoorn sprak over een 
‘dwaze toestand’: “(…) dat er 18000 bouw-
vakarbeiders werkeloos zijn, er overvloed van 
materialen te krijgen is en toch zeer onvoldoende 
wordt gebouwd.”.42

36 De Zonnehof, Licht, Lucht en Ruimte. Wonen in de jaren 
vijftig, Amersfoort 2003, p.31. In Amersfoort was in 1950 een 
tentoonstelling door de stichting Goed Wonen, die veel 
voorbeeldinterieurs toonden. “Goed Wonen wil juist de 
emotionele bekoring van het nieuwe interieur zo helder 
mogelijk tonen en de verleidelijkheid van het quasi dit of dat 
in een ontnuchterend licht stellen”. Bron: ‘Bouw’ 1953, p.886.   

37 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 2400, Brief Amersfoortse 
Gemeenschap, dd. 13061950.   38 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 
2400, Brief Stichting Centrale Woningzorg Amersfoort, dd. 
05121951.   39 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 2425, Brief 
Gemeentewerken aan B&W, dd. 11091951.   40 AE, BNR 
0002.02, inv.nr. 2410.   41 Ibidem.   42 Ibidem.   
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‘Welschen’ woningen (een vergelijkbare systeem
bouw) waren ontworpen. Bij de Airey woningen 
werd gekozen voor een nieuwe soort gevelbekleding 
van beige polyesterbetonbekleding, die 
gepotdekseld werden gemonteerd. De randen van 
de kozijnen kregen na deze renovatie zware 
afmetingen, om koudebruggen te doorbreken.61 Ook 
bij een Aireywijkje AmsterdamNoord werd 
gekozen voor het aanbrengen van keramische platen 
tegen de bestaande gevel.

Om de uitstraling van de woningen te 
behouden, werd in Amersfoort onderzoek gedaan 
naar een methodiek waarbij de oorspronkelijke 
architectuur behouden kon blijven. 
Aannemersbedrijf Nijhuis uit Rijssen maakte 
verschillende modellen, waarin naast aandacht voor 
de monumentale aspecten ook wooncomfort en 
energieprestaties werden meegewogen. Het 
toepassen van een nieuwe constructie tegen de 
buitenzijde van de bestaande beplating met daarop 
nieuwe betonplaten bleek kostbaar en onvoldoende 

recht te doen aan het oorspronkelijke ontwerp. 
Daarom werd gekozen voor het isoleren van de 
spouw, waarbij kleine booropeningen gemaakt 
werden in de voeg en de achterliggende ruimte kon 
worden bereikt, zonder afbreuk te doen aan het 
oorspronkelijke aanzicht van de woningen. Bij deze 
methode hoefden de woonblokken niet te worden 
ontruimd, en kon er per woning worden geïsoleerd. 
Met deze ingrepen voldoen de woningen thans aan 
goede energieprestaties. 

Deze recente renovatie heeft bijgedragen aan de 
toekomstwaarde van de wijk, en de manier van 
renoveren kan zeker ook gezien worden als 
pionierswerk. De wijk Jeruzalem en Jericho werd in 
rap tempo gebouwd in tijden van hoge woningnood 
en staan – tegen de verwachting in – nog steeds 
overeind. Daarnaast is het oorspronkelijke ontwerp 
door de terughoudende renovatie behouden 
gebleven. Het maakt het geheel tot een bijzondere 
wijk, met een bijzondere toekomst.

Benzinestation Kwekersweg
Een bijzonder gebouwtje dat de twee wijkjes 
markeert, is het voormalig benzinestationnetje aan 
de Kwekersweg. Op 21 december 1954 stuurde de 
Benzine en Petrolium Handel Maatschappij NV (de 
huidige BP) een brief aan B&W waarin zij aangaven 
graag 400 m2 grond te willen kopen ‘bij de in 
aanbouw zijnde brug over de Eem’, om ‘op dit 
terrein een verkooppunt van motorbrandstoffen te 
stichten’.53 Op 13 september 1955 werd de grond 
verkocht voor 3.200 gulden (16 gulden per 
centiare).54 De heer Mellegers, destijds woonachtig 
aan Eggerspad 1, werd in de verkoopakte als 
exploitant genoemd. De directeur van gemeente
werken oordeelde daarnaast positief over de 
plaatsing van een benzinestation, “in verband met de 
groei van de stad naar het noorden en de verbinding 
van deze nieuwe wijken met het industriekwartier”.55 
Het ontwerp van het benzinestation bestond uit een 
klein glazen volume met lessenaarsdak, gesitueerd 
tegen een muur met van oorsprong een schildering 
van paarden – als symbool van snelheid – door 
kunstenaar Jan Boon (18821975). Het pandje werd in 
2015 aangewezen als gemeentelijk monument, en na 
restauratie in 2016 opnieuw geopend. De verloren 
gegane schildering van Boon werd teruggebracht in 
tegelmozaïek.56 

Gemeentelijk stadsgezicht
De woningen in Jericho werden in 1987 in opdracht 
van de SCW gemoderniseerd, waarbij onder meer 
de doucheruimtes en toiletten werden vervangen, 
de keukens vernieuwd en de woningen dubbele 
beglazing kregen.57 Dit bleek noodzakelijk, omdat de 
oude ramen in stalen kozijnen regelmatig barstten. 
De bewoners waren ontevreden met het ‘nieuwe’ 
ontwerp waarin een verticale stijl werd gehandhaafd 
vanuit het oude ontwerp.58 

Op 26 april 1988 werd het complex montage
woningen in Jeruzalem aangewezen als beschermd 
gemeentelijk stadsgezicht. Het was het eerste 
gemeentelijke stadsgezicht in Amersfoort en 
landelijk liep Amersfoort hiermee voorop. De 
kenmerkende gevelbeplating en bijzondere 
stedenbouwkundige structuur met een 
landschappelijk aangelegde openbare ruimte lagen 
aan dit besluit ten grondslag. Hiermee had de 
bescherming niet alleen betrekking op het aanzien 
van de bouwblokken, maar ook op de openbare 
ruimte, die volgens architect Berghoef zo een 
belangrijk onderdeel van het ontwerp vormde.

Renovatie
Het onderhoud van de woningen bleef een punt van 
zorg. In 2006 had de Alliantie plannen om de wijk te 
slopen en te herbouwen. Omdat de plannen veel 
protest bij de bewoners opriepen, besloot de 
corporatie in 2012 een nieuwe aanpak te kiezen. 
Samen met de bewoners werd een visie ontwikkeld 
voor de instandhouding en renovatie van de wijken. 
Omdat Jeruzalem in slechtere bouwkundige staat 
verkeerde dan Jericho, werd deze wijk als eerst 
aangepakt. In januari 2013 bleek na een enquête ruim 
87 procent van de bewoners voor renovatie te zijn.59 

Dat de renovatie van Aireywoningen een 
uitdaging vormt, is al langere tijd bekend.60 Naast 
een technische, is het vooral ook een architecturale 
opgave om bij aanpassingen aan te sluiten op het 
originele ontwerp. De wens om de woningen te 
isoleren vormt bij veel woningen een belangrijke 
noodzaak, waarbij een belangrijk aandachtspunt is 
om de zo kenmerkende betonnen gevelbeplating te 
handhaven. Het renoveren van dergelijke 
woonsystemen is niet nieuw in Nederland, maar de 
manier waarop loopt nogal uiteen. Zo is tussen 1998 
en 2002 het Tuindorp Kethel in Schiedam 
gerenoveerd, waar zowel Airey woningen als 

53 AE, BNR 0002.02, inv.nr. 515, Brief BP aan B&W, dd. 
21121954.   54 Ibidem, verkoopakte, dd. 13091955.   55 
Ibidem, Brief directeur gemeentewerken aan B&W, dd. 
30121954.   56 Red.: zie m.n. foto’s in: Jaarboek Flehite 2016 
(pp. 158 ev.)   57 AE, BZ 87 504 en BZ 86 762.   58 ‘Bewoners 
willen niet achter tralies’, Amersfoortse Courant, 18 mei 1987.   

59 http://amersfoort.notudoc.nl/cgibin/meetingpdf.cgi/
action=a4/id=1075/vergadersetDERAAD20130312.pdf , 
maart 2015.   60 H. van der Heijden, ‘Een tweede stad’, in: H. 
van der Heijden en B. Klomp, Tuindorp Kethel Schiedam. 
Noddy, Noddier, Noddiest, Bussum 2004, pp. 1237.    
61 Ibidem, p. 49.    

Plattegrond Expositie Goed Wonen in Amersfoort, 1950. Deze toont sterke overeenkomsten met de 
ontwerpen van de montagewoningen.
Architect J.F. Berghoef. Bron: Bouw 1953, p.886.


