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Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 
 
Het Cuypersgenootschap, ProWest en Erfgoedvereniging Heemschut hebben zich recent verdiept in 
de vernieuwing van de Bakemabuurt in Geuzenveld. Aanleiding is de op handen zijnde uitwerking van 
de verdere vernieuwingsplannen voor het gebied.  
 
De vernieuwingsplannen voor de Bakemabuurt zijn in 2005 vastgesteld. Toen is een sloopbesluit 
genomen, een flink deel van de oorspronkelijke bebouwing zal gesloopt worden, en een visie gegeven 
op de toekomstige woningbouw in het gebied. Anno 2010 zijn de vernieuwingsplannen, mede door de 
economische crisis, nog niet volledig uitgewerkt. Er is begonnen aan de sloop-nieuwbouw van het 
gebied tussen de Albardagracht en de Sam van Houtenstraat (Bakemabuurt Noord), waar onder 
andere een nieuw schoolgebouw en eengezinswoningen worden gerealiseerd. Ook worden twee 
woonblokken, gelegen aan de Sam van Houtenstraat en de Dr. H. Colijnstraat, gerenoveerd. De 
overige vernieuwingsplannen voor de Bakemabuurt Zuid worden op de korte termijn uitgewerkt. 
 
De Bakemabuurt Zuid is een gaaf behouden stuk tuinstad, ontworpen door de (inter)nationaal 
bekende architect Jaap Bakema. Deze heeft een zeer duidelijk herkenbaar, ritmisch, ensemble 
gemaakt, waarbinnen gebouwen afwisselend formaat en een veelzijdige typologie gerealiseerd zijn. 
De architectuur straalt door de herhaling eenzelfde onderlinge samenhang uit als de 
stedenbouwkundige ordening van gebouwen en openbare ruimte. Gezien het verfijnde karakter van 
de verkaveling en de architectuur is het besluit om een deel van de bebouwing in dit gebied te slopen 
duidelijk een fout geweest. Dit wordt bevestigd door de recent gepresenteerde waardekaarten voor de 
AUP-gebieden. Op deze kaarten wordt de Bakemabuurt (het stuk dat men heeft kunnen invoegen 
omdat er geen sloopvoorstel is) hoog gewaardeerd met een orde 2. Dit betekent dat behoud en 
herstel het uitgangspunt zijn omdat de bebouwing stedenbouwkundig, typologisch en architectonisch 
van belang is. De renovatie van de twee stroken door WVAU architecten heeft de grote kwaliteit van 
de oorspronkelijke bebouwing recent weer zichtbaar gemaakt.  



 
 
 
 
De renovatie is ook woontechnisch geslaagd te noemen. Er zijn in de stroken toekomstbestendige 
woningen ontstaan. Zo is een deel van de woningen in het blok aan de Sam van Houtenstraat 
vergroot en voorzien van dakterrassen op de uitbouw van de bedrijfsruimtes. De indeling van de 
maisonnettewoningen is aangepast zodat een meer bruikbare woning is ontstaan met een woonlaag 
en een slaapverdieping. Zeer belangrijk is dat op blokniveau liften zijn toegevoegd en de 
trappenhuizen zijn afgesloten voor niet-bewoners. Wat betreft de voorzieningen doen de woningen 
niet onder voor nieuwbouwwoningen. Alleen akoestisch (geluidsisolatie tussen de woningen 
onderling) voldoen ze niet aan de huidige eisen. Maar is dat een reden voor sloop? Ook veel 
gewaardeerde woningen binnen de ring zijn gehorig! 
 
In de vernieuwingsplannen gaat men tot nu toe uit van de realisatie van laagbouwwoningen 
(patiowoningen) tussen de te behouden stroken in Bakema Zuid. Dit tast het tuinstedelijke karakter 
sterk aan. De huidige verkaveling is zodanig dat om ieder woongebouw veel groen is en daardoor ook 
licht. In de nieuwe situatie wordt gekort op het openbaar groen om laagbouwwoningen kwijt te kunnen. 
De patiowoningen krijgen privé-groen, wat uiteraard niks met tuinstedelijk groen heeft te maken, en de 
etagewoningen verliezen aan groen; de bebouwing komt immers dichter op elkaar te staan. Een 
tweede effect van de verdichting: de kans is reëel dat de patiobewoners inkijk vanuit de 
etagewoningen krijgen. Het tuinstadkarakter wordt dus duidelijk aangetast door deze verdichting, en 
neemt niet toe zoals men in 2005 stelde. Denkbaar is dat door de aantasting van dit karakter en de 
inkijk en schaduwwerking het woongenot in de nieuwe wijk niet zeer hoog zal zijn. 
 
In de brochure van het vernieuwingsplan is sprake van de realisatie van ‘een bijzondere mix van 
woningtypen’ en het ‘bieden van nieuwe woonkwaliteiten’. Tegelijk spreekt men van de ‘slechte 
woonkwaliteit, bouwtechnische gebreken, schimmelvorming, gehorigheid en te kleine woningen, 
probleem van dode plinten en overlast door 8 gezinnen op 1 portiek in de huidige buurt. Opvallend is 
echter dat men ook constateert dat er waardering is van de buurtbewoners voor de galerijwoningen en 
de maisonnettes. Hoe kunnen beiden nu waar zijn? En als de problematiek werkelijk zo groot is, 
waarom renoveert men dan toch enkele stroken? Toont de keuze voor gedeeltelijke renovatie dus niet 
aan dat de problemen voor een belangrijk deel binnen de bestaande bebouwing oplosbaar zijn? 
Uiteraard is sloop de makkelijkste weg om modernere en een grote variatie aan woningen te 
realiseren, maar gezien de kwaliteiten van de oude bebouwing en verkaveling is het veel interessanter 
om de dit te doen door renovatie, samenvoeging, verkoop van woningen als kluswoning, en gerichte 
nieuwbouw. 
 
Ook de buurteconomie kan bij behoud floreren. Bedrijfsruimtes komen in ieder geval al in het 
gerenoveerde gebouw aan de Sam van Houtenstraat. In de vernieuwingsplannen verdwijnen de 
huidige ruimtes in de laagbouw aan de Dirk Sonoystraat. Gezien de vervallen uitstraling van deze 
ruimtes is handhaving in de huidige staat inderdaad niet wenselijk, maar bij renovatie/uitbreiding 
kunnen de laagbouwstrookjes omgebouwd worden tot woonwerkwoningen. D.w.z. werken op de 
begane grond en wonen boven de zaak.  
 
De karakteristieke school, gelegen aan de Dr. H. Colijnstraat/Lodewijk van Deysselstraat, ook een 
ontwerp van Bakema, komt wat ons betreft in aanmerking voor hergebruik en/of opname in een groter 
wooncomplex. Waarschijnlijk is het gebouw zeer geschikt voor bijvoorbeeld appartementen. In de 
bodem naast (of onder) de school is ook de ruimte te vinden voor een parkeergarage, om zo de 
parkeerdruk in de buurt te kunnen verminderen, en dus te voorkomen dat de parkeerproblematiek een 
argument kan zijn voor de sloop van karakteristiek erfgoed.  
 
Extra woningen (met een ruime parkeergarage) kunnen ook gerealiseerd worden op de parkeerplaats 
aan de Willem Baerdesenstraat. Deze nieuwe strook sluit bij voorkeur stedenbouwkundig en 
architectonisch aan bij de oude Bakemabuurt, maar kan van binnen volledig vrij worden ingedeeld, om 
zo bij te dragen aan een gevarieerder woningaanbod.  
 
 
 
 



 
Kortom, wij denken dat met renovatie en gerichte nieuwbouw aan de randen ook de gewenste 
vernieuwing van de Bakemabuurt gerealiseerd kan worden. Wij hopen daarom dat deze brief voor 
zowel het stadsdeel als Far West een stimulans is om, juist in deze moeilijke tijd, de toekomst van de 
Bakemabuurt Zuid te heroverwegen.  
 
Gaarne zien wij uw reactie tegemoet. Uiteraard zijn onze organisaties ook bereid om mee te denken 
over de verdere planvorming. 
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