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Architectenbureau 

Hooyschuur maakt 

renovatieplannen voor 

de rood omlijnde 

Aireyblokken.

Ron Baltussen 

is architect en directeur 

van Hooyschuur 

architecten ontwerpers 

en adviseurs.

Ron Baltussen opent de avond met foto’s van Lego en 
Mecano, het speelgoed uit zijn jeugd. De vergelijking is 
evident. Dit Van Eesterengesprek staat in het teken van 
Nemavo-Airey: het naoorlogse prefab-bouwsysteem dat 
als een blokkendoos in elkaar kon worden gezet. 

Aanleiding voor dit Van Eesterengesprek zijn de Aireywonin-
gen uit 1953 van architect J.F. Berghoef aan de Burgemeester 
de Vlugtlaan, in het hartje van gemeentelijk beschermd 
stadsgezicht Slotermeer. Toen in 2011 woningcorporatie 
Eigen Haard aankondigde de blokken te willen slopen 
om ze te vervangen door nieuwbouw, bleek de weerstand 
groot. Er kwam een verhitte discussie op gang met buurt-
bewoners, de gemeente en diverse erfgoedinstellingen, 
waarop Eigen Haard besloot om de woningen te renoveren 
en ze voor de bewoners en de buurt te behouden. 
Ron Baltussen houdt zich in opdracht van Eigen Haard bezig 
met de renovatie van deze blokken die gezamenlijk een 
bijzonder stedenbouwkundig ensemble vormen. Aan de 
Burgemeester de Vlugtlaan staan dertien strookjes die om-
en-om een tikkeltje schuin tegenover elkaar zijn geplaatst, 
waardoor V-vormige hoven ontstaan met afwisselend 
parkeerplaatsen en binnentuinen. Tegenover, aan weerszijden 
van de Burgemeester Fockstraat, staan vier hoogbouwblokken 
waarvan architectenbureau Hooyschuur er twee aan 
het onderzoeken is in opdracht van woningcorporatie 
De Alliantie. ‘Dat betekent dat we ons momenteel met 
meer dan de helft van de 479 Aireywoningen in Slotermeer 
bezighouden’, vertelt Baltussen. 
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Sociale huur
In de periode dat Eigen Haard plannen maakte om de 
Aireywoningen in Slotermeer te slopen, zocht de afdeling 
Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam 
al contact met Hooyschuur. In opdracht van de gemeente 
onderzocht het architectenbureau of het haalbaar was om 
de woningen door middel van een renovatie te behouden. 
Hooyschuur kwam met een renovatieplan waarmee een 
B-label kon worden behaald. Nieuwbouw bleek financieel 
niet gunstig voor Eigen Haard uit te pakken. Uiteindelijk gunde 
de woningcorporatie de opdracht aan Hooyschuur om de 
renovatieplannen daadwerkelijk uit te voeren. 

Deze hoogbouwblokken 

staan haaks op 

de Burgemeester 

Tienhovengracht.

De Aireywoningen 

aan de Burgemeester 

de Vlugtlaan.
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De betonnen constructie 

van een Aireyblok aan 

de Burgemeester 

de Vlugtlaan tijdens 

de bouw.

Jeroen Schilt 

is architectuurhistoricus 

en werkzaam bij de 

afdeling Monumenten 

en Archeologie van de 

gemeente Amsterdam.

Jeroen Schilt vertelt over de rol van de gemeente tijdens 
de strijd om het behoud van de Aireywoningen. ‘Er zijn altijd 
verschillende belangen in het spel. Niet alleen het erfgoed is 
belangrijk. Dit soort discussies gaat ook over geld en wonen. 
Wij proberen om de panden die wij belangrijk vinden een 
monumentenstatus te geven, maar dat kan natuurlijk niet 
altijd.’ Hij is blij met het ontwerp van Hooyschuur dat realistisch 
en betaalbaar is. Hiermee is het haalbaar om de blokken te 
renoveren en ze in de sociale huur te blijven verhuren. 
Schilt: ‘Dat is winst. Het komt te vaak voor dat bewoners van 
monumenten 30% bovenop hun huur krijgen. Zo verdwijnen 
dit soort woningen uit de sector waar ze ooit voor zijn 
gebouwd.’ 

Verbluffende kwaliteit
Na de oorlog zijn in Nederland zo’n 8.500 Nemavo-Aireywo-
ningen gebouwd, waarvan ongeveer nog de helft overeind 
staat. Deze complexen staan vaak onder druk. Toch is het 
de moeite waard om ze te behouden. Niet alleen vanwege 
de erfgoedwaarde, maar ook vanwege de kwaliteit. 
Het bouwsysteem blijkt in veel gevallen technisch nog prima 
in orde. Baltussen: ‘De kwaliteit van de woningen in Slotermeer 
is eigenlijk nog verbluffend goed. De constructie verkeert in 
zeer goede staat en het materiaal is in de afgelopen zestig 
jaar nauwelijks achteruit gegaan, incidentele schades daar-
gelaten. De plattegrond wordt onderbroken door één stalen 
kolommetje. De rest kun je zelf invullen. Dat biedt veel vrijheid 
om de woningen te transformeren.’
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Links het oude stalen 

profiel, rechts het 

nieuwe aluminium kozijn.

Natuurlijk zijn er ook problemen, zeker in de woningen waar 
jaren niets aan is gebeurd. Dat wordt beaamd door enkele 
aanwezige bewoners die last ondervinden van de ontoerei-
kende isolatie, met warmteverlies, geluidsoverlast, vocht- en 
daarmee schimmelvorming tot gevolg. ‘Het zijn klankkasten, 
je hoort echt alles van elkaar’, vertelt Baltussen. De Aireywonin-
gen in Slotermeer hebben geen monumentale status en veel 
zijn door de jaren heen al eens gerenoveerd. De woningen 
waar bijna nooit iets aan is gebeurd, zijn het meest authentiek. 
Dat betekent dat de slechtste woningen het meest ‘monumen-
taal’ zijn. Een uitdaging voor de architect: want hoe kun je dit 
soort woningen renoveren zonder dat de erfgoedwaarden in 
het geding komen? 

Lastige dilemma’s
Het was niet de insteek om de blokken strak in de leer te 
restaureren alsof het om een zeventiende-eeuws grach-
tenpand zou gaan. Bij deze renovatie is gezocht naar een 
evenwicht tussen herstel van het oorspronkelijke gevelbeeld, 
wooncomfort voor de bewoners, financiële haalbaarheid 
én minder energieverbruik. Dat leidde tot lastige keuzes. 
Zo zijn de stalen kozijnen karakteristiek voor het gevelbeeld, 
maar aan slijtage onderhevig. Daarom is ervoor gekozen 
om ze te vervangen door ranke, aluminium kozijnen met 
een vergelijkbare profilering. 
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Een gereinigde beton-

plaat voor een nog niet 

gereinigde gevel. 

Een van de nieuwe 

woningplattegronden 

met twee slaapkamers 

en een open keuken. 

De betonnen gevelplaten waren een ander gevoelig punt. 
Baltussen begrijpt dat de buitenwacht er niet veel mee op 
heeft: ‘Als je de gemiddelde passant om zijn mening vraagt, 
zal hij de wit geschilderde blokken mooier vinden dan de 
authentieke grijze variant.’ Hij voerde hier uitgebreide gesprek-
ken over met de bewoners en Eigen Haard. Uiteindelijk werd 
de knoop doorgehakt. De oorspronkelijke tegels worden ge-
reinigd waardoor ze iets frisser ogen, maar ze behouden hun 
eigen kleur; hierdoor blijft de textuur van het grove beton en 
daarmee het karakteristieke Airey-gevelbeeld gehandhaafd. 
Het architectenbureau deed ook onderzoek naar diverse 
scenario’s om andere woonplattegronden te realiseren. 
Baltussen: ‘We hebben onder meer gekeken naar duplexva-
rianten en scenario’s waarbij uitgegaan werd van anderhal-
ve woning. Dit bleek de prijs van de renovatie echter alleen 
maar op te drijven. Het project zou hiermee financieel on-
haalbaar worden.’ Er werd gekozen om het aantal bestaan-
de woningen te handhaven. Voor deze woningen van circa 
60 m², ontwikkelde Hooyschuur in overleg met de bewoners 
een aantal plattegronden, zoals een variant met drie, maar 
ook een met vier kamers voor de grotere gezinnen die in hun 
woning willen terugkeren. 
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De Aireyblokken in 

Nieuwendam nu: 

alleen de schuurtjes 

zijn nog authentiek. 

De Aireyblokken van 

Zwiers in Nieuwendam, 

met kruiskozijnen en 

opvallende schoorstenen.

Van cottages tot stadswoningen
Jeroen Schilt neemt de aanwezigen mee in de geschiedenis 
van het Nemavo-Aireysysteem, dat na 1945 een grote rol 
speelde om de woningnood in Nederland op te lossen. 
Die loog er niet om: van de vooroorlogse woningen was er 
bijna een kwart beschadigd of vernield. Ook kampte men met 
een schrijnend tekort aan bouwmaterialen en geschoolde 
vakarbeiders. Om aan de gigantische woningvraag te 
kunnen voldoen, was snelle, betaalbare massaproductie 
noodzakelijk. Op verzoek van de Nederlandse overheid 
vertrokken de architecten J.F. Berghoef en H.T. Zwiers naar 
Engeland om te onderzoeken welke prefab-formule zich het 
beste leende voor de Nederlandse wederopbouw. Hun oog 
viel op het bouwsysteem dat was ontwikkeld door Sir Edward 
Airey. In eerste instantie richtte het bouwbedrijf van Airey zich 
in de jaren dertig vooral op klassieke Engelse cottages, 
maar al snel ontwikkelde Airey ook bouwsystemen voor 
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Aireyblokken in 

Terrasdorp, met trapjes 

om de hoogteverschillen 

te overbruggen.

Renovatie van een van 

Aireyblokken in Terrasdorp 

met nieuwe kunststof 

gevelplaten.

stadswoningen. Zwiers en Berghoef sloegen de handen ineen 
met het Amsterdamse bouwbedrijf van H. van Saane om het 
Aireysysteem naar Nederland te halen en in opdracht van de 
Nederlandse Maatschappij voor Volkshuisvesting (NEMAVO) 
het systeem aan de Nederlandse vraag aan te passen. 
Hiermee was Nemavo-Airey geboren: gebouwen met een 
skelet van lichte betonkolommen, bekleed met betonplaten. 
Alle maten zijn gestandaardiseerd en de onderdelen zijn zo 
licht dat er maar één persoon nodig was om ze te transpor-
teren en in elkaar te zetten. Alleen al in Amsterdam werden 
zo in korte tijd duizend woningen gebouwd. 

Monumentale schuurtjes
De eerste proefprojecten kwamen van de grond in Nieuwen-
dam, Amsterdam-Noord. Deze vroege Aireywoningen werden 
gebouwd naar een ontwerp van Zwiers, die zich van Berghoef 
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Koopwoningen worden 

vaak door elke bewoner 

anders onderhouden.

onderscheidde door de toepassing van kruiskozijnen. 
Schilt laat van alle project zowel archiefbeelden als heden-
daagse foto’s zien. Hiermee geeft hij niet alleen een overzicht 
van alle Amsterdamse Aireywoningen, maar ook van het 
brede palet aan renovatiemethoden. Bij de woningen in 
Nieuwendam gaat de karakteristieke gevel nu schuil onder 
een dikke laag stuc, behalve de schuurtjes: die zijn nog 
authentiek. ‘Het lijkt alsof ze later zijn toegevoegd, maar het 
zijn eigenlijk monumentale schuurtjes’, aldus Schilt. 
Een ander project in Noord ligt in het Tuttifruttidorp (ook wel 
Terrasdorp genoemd) een stedenbouwkundige proeftuin, 
waar ontwerpers experimenteerden met verschillende 
vormen van strokenbouw en verkavelingsvormen. Op een 
oude foto van deze woningen zijn de niveauverschillen van 
de wijk goed te zien. Schilt: ‘Let vooral op die ongehoord 
mooie trapjes.’ Helaas is er van de niveauverschillen in 
Terrasdorp weinig meer over. Bij enkele blokken zijn kunststof 
plaatjes tegen de gevel geplaatst. En hoewel de maat-
voering niet klopt met het origineel, is met deze renovatie 
het oorspronkelijke gevelbeeld wel enigszins bewaard 
gebleven. Een andere interessante transformatie van het 
bouwsysteem is te zien bij koopwoningen. Deze rijtjes vor-
men een soort lappendeken van afwijkende dakranden, 
deuren en kozijnen. ‘Het lijkt op een soort vakantiekamp, 
waar op zich niets mis mee is. Vakantie is toch het leukste 
wat er is’, lacht Schilt. Andere Amsterdamse voorbeelden 
van gerenoveerde Aireywoningen zijn onder meer te vinden 
in Oost-Watergraafsmeer en Osdorp.
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De woningen aan de 

President Kennedylaan 

zijn nog nagenoeg 

authentiek. 

Jaarboekarchitectuur van toen
De Engelse bouwmethode, die oorspronkelijk alleen 
geschikt was voor eengezinswoningen, werd door Saane, 
Berghoef en Zwiers onder handen genomen totdat het 
geschikt was voor etagewoningen en zelfs torenflats. 
Een fraai voorbeeld van hoogbouw is te vinden aan de 
President Kennedylaan. Bijzonder is dat deze blokken in 
oost-westrichting zijn gesitueerd, waardoor het lastig is 
om een goede plattegrond te bedenken met voldoende 
zonlicht in alle ruimten. De oplossing was een smal en 
dun volume van zeven meter diep. Het resultaat: brede 
woningen, als een soort opengeklapt eengezinshuis, 
met grote ramen op het zuiden en kleinere aan de 
straatkant op het noorden. 

De torenflat van 

Sloterhof met zwarte 

gevelplaten. 



Het tankstation 

van Sloterhof: 

‘jaarboekarchitectuur 

van toen.’
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Deze gebouwen zijn van een particuliere belegger en 
nog nagenoeg in oorspronkelijke staat. Dit geldt ook voor 
Sloterhof in Slotervaart. Het hoogtepunt van Airey in Neder-
land, vanwege de architectonische en stedenbouwkundige 
eenheid. Dit stedenbouwkundig ensemble bestaat uit 
dertien portiekflats (vier woonlagen) drie hoogbouwblokken 
(zeven woonlagen), een torenflat met twaalf woonlagen en 
een blok met atelierwoningen. In de torenflat zijn voor het 
eerst betonpanelen met een zwarte toeslag gebruikt. Een 
ander opvallend pareltje in deze buurt is het benzinestation. 
‘Dit is jaarboekarchitectuur van toen’, zegt Schilt over de wijk 
die in 2016 werd aangewezen als rijksmonument. 



Sloterhof werd in 2016 

aangewezen als 

rijksmonument.
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Wereld te winnen
Opvallend is dat een groot deel van de Aireyvoorraad in 
Amsterdam nog in een of andere vorm overeind staat. 
Schilt legt uit dat het vaak te maken heeft met de grootte 
van woningen. Die hebben vaak een afmeting van om 
en nabij de 60 m² en voorzien nog steeds in een grote 
behoefte. Andere steden waar deze blokken nog te vinden 
zijn, zijn onder meer Amersfoort, Nijmegen en Den Helder. 
Veel complexen staan onder druk. Baltussen: ‘Het gaat 
nooit om een paar woningen, maar gelijk om een paar 
honderd. Dat geeft de eigenaar kopzorgen, wat ertoe leidt 
dat veel complexen worden gesloopt of onherkenbaar 
worden verbouwd.’ Toch is het mogelijk om deze woningen 
toekomstbestendig te maken. Zo pakt de renovatie in 
Slotermeer duurzamer uit dan Baltussen aanvankelijk voor 
mogelijk had gehouden. Er komt een flink isolatiepakket 
in de woningen dat uiteindelijk zal leiden tot een A-label. 
De zonnepanelen die op de daken komen, zijn hierbij niet 
meegerekend. 
Er is nog een wereld te winnen voor de resterende voorraad 
Aireywoningen die zichzelf al zestig jaar bewijst. Met de toe-
nemende aandacht voor de wederopbouwperiode staan 
deze woningen steeds meer in de belangstelling. Momen-
teel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van 
deze bouwsystemen door de TU Delft en de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. 



Verder lezen
• Pracht in prefab; het Nemavo-Aireysysteem in Amsterdam, 

Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg
• Verslag Van Eesterengesprek #13:  

architect J.F. Berghoef – Traditionalist of modernist 

Colofon
Tekst: Isabel van Lent
Beeld: Gemeentearchief Amsterdam, 
Architectenbureau Hooyschuur, Google Maps 
Rechthebbenden van beeldmateriaal kunnen contact 
opnemen met het Van Eesterenmuseum.
Vormgeving: www.anoukjohanson.nl

Van Eesterenmuseum Amsterdam
Burgemeester de vlugtlaan 125
www.vaneesterenmuseum.nl
info@vaneesterenmuseum.nl
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http://www.anoukjohanson.nl
mailto:info@vaneesterenmuseum.nl
http://www.vaneesterenmuseum.nl
http://vaneesterenmuseum.nl/wp-content/uploads/2014/10/Verslag-Van-Eesterengesprek-13-Architect-J.F.-Berghoef-Traditionalist-of-modernist.pdf

