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Geen land in de wereld met zoveel rijtjeshuizen als
Nederland. Bij elkaar vormen de Nederlandse
rijtjeshuizen een straat van 9000 km, aan beide
zijden bebouwd, van Amsterdam naar Peking.
Naar aanleiding van de tentoonstelling Het rijtjeshuis
gaf Noud de Vreeze, groot kenner van de geschiedenis
van de sociale woningbouw, antwoord op de vraag
wat het rijtjeshuis tot het meest succesvolle product
van de Nederlandse woningmarkt maakt.
Geen land in de wereld met zoveel rijtjeshuizen als
Nederland. Het moeten er 3,5 miljoen zijn, ongeveer de
helft van alle woningen in Nederland. Woningen met
een buurman links en rechts, waarmee een woningscheidende wand wordt gedeeld. De woning bestaat
uit twee of drie lagen, is gemiddeld 5,4 meter breed en
heeft meestal een tuintje voor en achter. ‘Over dit
onderwerp wordt verbazingwekkend weinig gepubliceerd,’ merkt De Vreeze op. ‘Over het Nederlandse
rijtjeshuis verscheen pas in 2000 een boek, nota bene
in het Duits!’

Noud de Vreeze
was na een studie
bouwkunde in Delft
werkzaam voor de
Amsterdamse Raad
voor de Stadsontwikkeling, kwaliteitsteams
in Amersfoort en
Utrecht en welstandsadviescommissies in
Noord-Holland. In de
jaren tachtig was hij
redacteur van het
tijdschrift Archis en
bestuurslid van het
internationale
architectuurplatform
Europan. De Vreeze
gaf college aan
academies van bouwkunst in Rotterdam,
Amsterdam en Tilburg
en aan het Planologisch en Demografisch
Instituut van de
Universiteit van
Amsterdam. In 1993
promoveerde hij
op een onderzoek
naar de kwalitatieve
grondslagen van de
sociale woningbouw.
Van 2008 tot 2012 was
hij stadsarchitect in
Amersfoort. Noud de
Vreeze is voorzitter van
het bestuur van het
Van Eesterenmuseum.

Ontwerp ‘groeiende
woning’, circa 1962.
Ontwerp Van den
Broek en Bakema.
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Charitatieve hofjes
De oudste rijtjeshuizen vind je in de vorm van hofjes die
sinds de 13de eeuw in veel Nederlandse steden werden
gebouwd. ‘Tot de negentiende eeuw waren het in de
eerste plaats charitatieve instellingen die de bouw van
hofjes financierden voor oude of arme alleenstaande
mannen of vrouwen.’ Ook kasteelheren en grootgrondbezitters plaatsen rijtjes personeelswoningen op het landgoed. Dit principe zet zich voort in de vooruitstrevende
woningbouw voor fabrieksarbeiders door verlichte
ondernemers zoals door Philips in Eindhoven, Regout
in Maastricht en Tuindorp Vreewijk in Rotterdam.
De Vreeze noemt in dit verband het Snouck van
Loosenpark in Enkhuizen. Hoewel opgezet met particulier
geld is het park in 1897 een van de eerste sociale
woningbouwprojecten in Nederland.

De 50 arbeiderswoningen in het Snouck
van Loosenpark waren
uitzonderlijk ruim van
opzet. Behalve over
een voor- en achtertuin beschikten alle
woningen over een
eigen toilet.
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Deze idealistische projecten staan in schril contrast met
de situatie in de grote steden. Men leeft er nog altijd in
krotten, of betaalt absurde bedragen voor de net
opgeleverde speculatiebouw in nieuwe wijken zoals
de Pijp. Slimme aannemers hebben ontdekt dat er geld
te verdienen is met de bouw van een aantal panden
tegelijk; in serie te produceren rijtjeshuizen met goedkope
materialen.

Het doel van Tuindorp Vreewijk in 1913 was: ‘het stichten
en exploiteren van een tuindorp ten behoeve van de minder
gegoede bevolkingsklasse’.

Het aantal hypotheekbanken groeit in twintig
jaar tijd van 3 naar 50;
het totaal aan
uitstaande leningen
stijgt van 47 naar 425
miljoen gulden.
Een explosie van
zogenaamde
speculatiebouw is
het gevolg.
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Medische noodzaak
Voor de bewoners betekenden de nieuwe wijken geen
vooruitgang. Fotoboeken uit het laatste deel van de 19de
eeuw getuigen van de schrijnende levensomstandigheden
en gebrekkige hygiëne. Ziekten en de hoge kindersterfte
vormden aanleiding voor uitgebreide debatten op regeringsniveau. De arts Samuel Coronel (1827-1892) was een
van de eersten die daarover vanuit oogpunt van
gezondheidszorg publiceerde. Hij deed onderzoek en
legde de basis voor de sociale geneeskunde. Hij belichtte
heel dagelijkse onderwerpen vanuit medisch perspectief
zoals het belang van goed georganiseerde begraafplaatsen, hygiëne op scholen, de productie van voedsel
en faecaliënafvoer.
Coronel maakte als eerste een bestek voor sociale
woningbouw voor arbeiders. Onder het motto: liever naast
elkaar dan op elkaar hield hij een stevig pleidooi voor
grondgebonden in plaats van gestapelde woningen.
‘Het delen van een trappenhuis leidde tot niets dan
vervuiling en ontucht, dat klonk er een beetje in door,’
zegt De Vreeze. Ook pleitte Coronel voor wettelijk toezicht
op de kwaliteit van de woningbouw in ons land.
Zijn observaties zijn een belangrijke aanleiding geweest
voor de Woningwet in 1901.

De overheid
adviseerde in 1920
de ‘lage gebroken
kap’ (mansardekap)
om de bruikbare
ruimte op de
zolderverdieping te
vergroten. Ook zou
een kleinere gevel de
bouwkosten drukken.
Foto Noud de Vreeze,
jaren tachtig.
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Een belangrijke introductie door de woningwet was de
mogelijkheid voor woningcoöperaties geld te lenen tegen
een lage rente voor lange perioden (tot 50 jaar) ten
behoeve van woningbouw zonder winstoogmerk. In ruil
daarvoor werden eisen gesteld aan kosten en kwaliteit.
Er waren al wel verenigingen van werklieden in onder
meer Schiedam (1855) en Heerenveen (1880) die goede
kwaliteit rijtjeshuizen hadden neergezet. Dankzij de woningwet kregen woningcoöperaties de mogelijkheid om
geld te lenen tegen een lage rente voor lange perioden
(tot 50 jaar) voor woningbouw zonder winstoogmerk.
Kernwoningen
Overal in Europa was na de Eerste Wereldoorlog een snelle
en efficiënte bouw van zo veel mogelijk huizen noodzakelijk. Er werden congressen gehouden over nieuwe
bouwvormen. Beroemde architecten bogen zich over de
ideale afmetingen en combinaties van woonruimten.
In Duitsland werd gezocht naar een zo klein en goedkoop
mogelijke woning die wel zou voorzien in de woonbehoeften van een gezin; die Wohnung für das Existenzminumum.
Nederlandse architecten, vooral functionalisten als Oud,
Wils, Van den Broek en Van Tijen namen met interesse
kennis van deze inzichten.
Naar Duits voorbeeld
werd ook in Nederland gezocht naar
een woning voor het
bestaansminimum.
In navolging van de
studie van de CIAM,
het internationale
congres van moderne architecten in de
jaren dertig, werd ook
in Nederland studie
gemaakt van de
grondslagen voor de
minimum woningkwaliteit die toelaatbaar zou zijn.
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Le Corbusier kwam in 1914 met het idee om een
betonskelet neer te zetten waarbinnen bewoners zelf
de indeling konden bepalen (de ‘Dominowoningen’).
Gerrit Rietveld borduurde hier in de jaren twintig op
voort met zijn ontwerp voor zogenaamde
‘kernwoningen’.
De keuzeplanwoning
Na de Tweede Wereldoorlog herhaalde het probleem
van de woningnood zich; zowel kwantitatief als kwalitatief. Het ministerie stimuleerde studiegroepen voor
‘efficiënte woningbouw’. De opgave was te komen tot
goede en betaalbare arbeiderswoningen.

Gerrit Rietveld maakte
in de jaren dertig
diverse ontwerpen
voor rijtjeshuizen,
die goedkoop zouden
zijn door de toepassing
van een industrieel
vervaardigde kern
waarin het trappenhuis
en alle technische
installaties zouden
worden ondergebracht.
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Het Bouwcentrum maakte in de jaren vijftig een
uitvoerige studie van de woningplattegronden.
‘Letterlijk alles werd bekeken in en om het huis;
van het aantal meters lopen tussen aanrecht en
eettafel tot het noodzakelijke aantal vaste kasten.’
Dit onderzoek resulteerde in 1965 in een klein boekje
met heel gedetailleerde ontwerpvoorschriften voor
gesubsidieerde woningen. ‘De tamelijk dwingend
voorgeschreven minimumeisen voor alle vertrekken,
werden in de praktijk ook meestal als maximum
gehanteerd,’ zegt De Vreeze. ‘Een hele generatie architecten en opdrachtgevers heeft met deze
voorschriften zogenaamde ‘woningwetwoningen’
ontworpen.’

Voorschriften en wenken voor het ontwerpen van woningen
van het Ministerie voor
Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid, 1965

Opmeten van de
benodigde ruimte in
de keuken voor
materialen en
handelingen.
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Het aantal nieuwe woningen steeg in de jaren 70 tot
ca. 150.000 per jaar, waarvan meer dan een derde
werd gesubsidieerd. Om tijd en geld te besparen op
het ontwerpproces, liet de minister goede plannen
selecteren die integraal herhaald konden worden;
het zogenaamde Keuzeplan. Dit beleid werd een
doorslaand succes voor het rijtjeshuis in Nederland.
Er ontstond een stimulans om te innoveren op basis
van eerder verworven inzichten. Het rijtjeshuis werd
uitgangspunt voor massaproductie volgens de principes
van prefabricage en standaardisatie. ‘Dat waren nog
eens tijden: een beloning voor de herhaling van een
goed bouwplan!’
Voordelen…
Waarom is het rijtjeshuis zo succesvol? Volgens De Vreeze
omdat het een in-betweenproduct is; een tussenstap
is tussen twee bouwvormen. ‘Het rijtjeshuis is het ideale
huis ná de portieketagewoning of galerijflat en vóór de
– voor de meeste Nederlanders onbereikbare - villa met
een romantische kap en een garage in een parkachtige buurt. Voor institutionele opdrachtgevers en projectontwikkelaars is het rijtjeshuis een wonder van efficiency in het systeem van woningproductie; onderdelen
kunnen in serie worden gemaakt, de infrastructuur voor
wegen, riolering, water en elektra is minimaal bij een

Keuzeplanwoningen,
Alphen aan den Rijn,
1957. Ontwerp:
Willem Wissing.
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maximaal aantal woningen. De huizen delen een wand,
wat bouwmateriaal en stookkosten scheelt. Ondanks het
betrekkelijk kleine geveloppervlak hebben ze een redelijk
volume. En door de rechtlijnige verkaveling is het grondgebruik heel efficiënt. Kortom, je kunt er goedkoop buurtjes
mee ontwerpen.’
…en nadelen
Er kleven ook nadelen aan het seriematig bouwen,
en dat is de eentonigheid. Dat was het geval net na de
oorlog, maar ook in de jaren tachtig was het saaiheid
troef. Zowel op het ontwerp als op de uitvoering werd
in die jaren bezuinigd. In de welvarende jaren 70 werd
volop geëxperimenteerd met alternatieve vormen.
Toenmalig minister Schut riep zelfs een subsidieregeling in
het leven voor experimentele woningbouw. De Vreeze
bespreekt enkele voorbeelden. Nieuwe vormen van
verkaveling kwamen op, waarin ’het rijtje’ zoveel
mogelijk werd vermeden. Woningen werden in grillige
patronen bijeengezet met ontmoetingspunten op een
‘woonerf’. Piet Blom, de ontwerper van de kubuswoningen in Rotterdam, kreeg de opdracht voor kasbahwoningen in Hengelo. Maar er hing wel een prijskaartje
aan de extra ruimte en groen, en ook de bouwkosten
per kubieke meter woonruimte vielen flink hoger uit dan
van het traditionele rijtjeshuis.

Kasbah-woningen van
Piet Blom in Hengelo.
Ontwerp/realisatie,
1973
11.

Vinex-locaties
Het rijtjeshuis is een typisch Nederlands product. Dat komt,
meent De Vreeze, door de ijzersterke greep die de
overheid jarenlang heeft gehad op de seriematige,
institutionele, sociale woningbouw. Daarmee heeft ze de
toon gezet voor de bouwindustrie. ‘Ook voor de bouw
van vrije sectorwoningen was het makkelijker en goedkoper om deze vorm te volgen. Het is allemaal uitgekiend
en efficiënt gemaakt. Het aantal manuren per te bouwen
woning is tot een vijfde teruggebracht. Wanneer de overheid terugtreedt, duurt het toch nog jaren voordat zo’n
concept wezenlijk verandert.’
Het nieuwe rijtjeshuis
Het rijtjeshuis blijkt nog altijd een beproefd model voor seriematige woningbouw, gezien de explosie aan Vinex
locaties. ‘Heel veel mensen willen nog steeds liever naast
elkaar dan op elkaar wonen.’ Variatie in zowel de uiterlijke
verschijningsvorm als in de plattegrond blijft een belangrijke ontwerpopgave. Gekozen wordt tegenwoordig voor
variatie per woning in opdracht van de bewoners. Dat kan
nu het merendeel van de rijtjeshuizen koop is in plaats van
huur. ‘Dus krijgen de rijtjeshuizen van tegenwoordig verschillende gevels in de stijl van de jaren dertig, strak modern
of nog anders, maar nog altijd met gestandaardiseerde
plattegronden. In een strak gestroomlijnde productiediscipline wordt een beperkt aantal varianten neergezet op
een lange rechte rij langs de rooilijnen van het bouwplan.
Maar alleen een ander behang voor de gevel is niet voldoende om rijtjeshuizen een beetje spannender te
maken,’ aldus De Vreeze.

Het nieuwe
‘individuele rijtjeshuis’
van verschillende
architecten op
Borneo/Sporenburg
in het Amsterdamse
Oostelijk Havengebied.
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