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Tuindorpen zijn volkswoningbouw-
buurten uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw met rijen aange-
bouwde woningen in een hiërarchi-
sche stedenbouwkundige opzet. De 
bebouwing van deze gebieden be-
staat voor het overgrote deel uit in 
lengte variërende rijen eengezins-
woningen. Afwijkende functies zo-
als kerken, scholen en (voormalige) 
badhuizen zijn in de regel onderdeel 
van het stedenbouwkundig plan.
Deze zorgvuldig samengestelde woon-
buurten met kleinschalige bebouwing 
zijn vooral gerealiseerd in Noord, bij-
voorbeeld in het enigszins aaneenge-
sloten gebied tussen Meeuwenlaan 
en Kamperfoelieweg dat ten noorden 
van de Nieuwendammerdijk doorloopt 
naar de Schellingwouderbreek.
De Amstelbuurt Noord is in opzet 
meer open, maar heeft een verge-
lijkbare architectuur. In het nabij ge-
legen Betondorp is daarentegen de 
architectuur deels afwijkend.

Gebiedstypen
In de beschrijvingen en criteria val-
len alle deelgebieden onder één ge-
biedstype.

Geschiedenis
Tussen ongeveer 1909 en 1930 vol-
trok de Amsterdamse stadsuitbrei-
ding zich voor een aanzienlijk deel in 

-
woningbouw met een min of meer 
dorpse stedenbouwkundige struc-
tuur en relatief veel groen.
Aan het eind van de negentiende 
eeuw kwam in Engeland het idee 

van de tuinstad op. Beoogd werd de 
voordelen van stad en platteland sa-
men te brengen in een nieuw type 
nederzetting, waar naast werkgele-
genheid, culturele en sociale voor-
zieningen ook rust en ruimte zouden 
zijn. De tuinstad moest zowel eigen 
industrie, handel en nijverheid heb-
ben als landbouw. De problemen van 
de overvolle grote stad op het gebied 
van huisvesting, werkgelegenheid, 
volksgezondheid en verkeer zouden 
hiermee opgelost worden.

Hoewel er slechts enkele min of meer 
‘echte’ tuinsteden gerealiseerd zijn, 
had een deel van de achterliggende 
ideeën in geheel West-Europa grote 
invloed. Veel stadsuitbreidingen wer-
den uitgevoerd als tuindorpen of 
tuinwijken. De bouw betekende een 
grote vooruitgang ten opzichte van 
de arbeiderswoningbouw uit de peri-
ode daarvoor, toen vooral hoge, ge-
sloten bouwblokken verrezen.

Kenmerken
Tuindorpen staan bekend als schil-
derachtige woonbuurten met een 
kleinschalige stedenbouwkundige 
structuur en een rijke architectuur.
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Stedenbouwkundige structuur
Het karakter van de tuindorpen 
wordt sterk bepaald door de sa-
menhang tussen stedenbouwkundi-
ge structuur, bebouwing, openbare 
ruimte en groen. Elk tuindorp vormt 
een afgerond geheel met een duide-
lijk ontwerpstempel.

Vaak is er een hoofdas in de vorm 
van een doorgaande straat, waaraan 
een centrale openbare ruimte is ge-
situeerd met bijzondere functies als 
een school, bibliotheek of winkels. 
Overige openbare ruimten zoals 
straten, pleinen, hofjes en plantsoe-
nen zijn secundair en veelal enigs-
zins besloten met korte straten en 
kleine sprongen in rooilijnen rond 
hofjes. In de opbouw van de steden-
bouwkundige structuur is vaak ge-
bruik gemaakt van symmetrieassen.
In de openbare ruimte ligt de nadruk 
op de scheiding tussen openbaar en 
privé, met duidelijke begrenzingen 
zoals voorgevels, heggen of muur-
tjes. Het openbare groen benadrukt 
de stedenbouwkundige structuur en 
legt een verbinding met het groen 
van de tuinen.

Bouwvolume
De bebouwing bestaat uit grotere ar-
chitectuureenheden met rijen huizen 
die een samenhangend beeld vor-
men. Typerend is de helderheid van 
de simpele hoofdvormen met één of 
twee bouwlagen en variërende kap-
pen. Betondorp vormt hierop een 
uitzondering.
Van groot belang voor het straat-
beeld zijn de bindende elementen 
zoals doorlopende goten en kap-
pen en het metselwerk. Ook herha-
ling van gelijksoortige elementen als 
voordeuren, ramen, balkons, dwars-
kappen en dakkapellen zijn bepa-
lend voor het beeld en zorgen voor 
ritmiek. Accenten zijn aangebracht 
op de hoeken.
De kap speelt een grote rol in het 
dorpse karakter en zorgt voor sa-
menhang per rij. Deze is veelal na-
drukkelijk en komt in verschillende 
vormen, hellingen, hoogtes en rich-
tingen voor.

Architectonische uitwerking
De architectonische uitwerking en 
detaillering zijn zorgvuldig, in de 
meeste tuindorpen uitgewerkt tot 
op het kleinste niveau en per clus-
ter in samenhang. De rand van het 
dak is benadrukt door een uitkragen-
de dakgoot. Grote dakoverstekken 
zijn uitgetimmerd. Raamvlakken zijn 
veelal onderverdeeld met stijl en re-
gels en soms roeden. Gevels hebben 
siermetselwerkaccenten of bijzonde-
re metselwerkverbanden.

Materiaal en kleur
Materialen en kleuren zijn traditio-
neel, met uitzondering van de sys-
teembouw in Betondorp. De huizen 
zijn gemetseld en hebben een pan-
nendak met prominent aanwezi-
ge schoorstenen. Hout is toegepast 
voor de kozijnen en op enkele plek-
ken voor de beplanking van (top)ge-
vels.

Baksteen is veelal rood of bruin en 
komt in verschillende tinten en typen 
metselverbanden voor. Pannen zijn 
keramisch en in de meeste gevallen 
oranje.
Het schilderwerk van kozijnen en 
daklijsten is van oorsprong meestal 
gebroken wit. Raam- en deuropenin-
gen, erkers, balkons zijn ritmisch in 
de gevelwanden geplaatst en hebben 
een accentkleur.
Veel tuindorpen hebben in de jaren 
zeventig en tachtig renovaties on-
dergaan. Door de grootschalige aan-
pak is de samenhang in de gebieden 
veelal behouden. De oorspronkelijke 
detaillering is echter deels verdwe-
nen. Gevels zijn bijvoorbeeld gestuct 
en houten kozijnen vervangen door 
kunststof kozijnen met een vlakke 
detaillering.

Waardering
De waarde ligt vooral in het schilder-
achtige beeld van de stedenbouw-
kundige opzet in samenhang met de 
zorgvuldig vormgegeven gebouwen. 
De hoge kwaliteit zit in het geheel 
van de stedenbouwkundige struc-
tuur, de architectonische uitwerking 
en de combinatie daartussen.
Bij de eerste renovatieronde uit de 
jaren zeventig en tachtig is de oor-
spronkelijke detaillering deels ver-
loren gegaan. Momenteel worden 
alleen kleine veelal pandsgewij-
ze wijzigingen doorgevoerd, zoals 
in open hoeken het vervangen van 
heggen en lage hekjes door schut-
tingen en hekken. Kleine wijzigingen 
als deze kunnen een grote invloed 
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hebben op de samenhang en moe-
ten zorgvuldig worden ingepast.

Monumenten en waarderingskaarten
 Veel gebouwen en ensembles zijn 
cultuurhistorisch waardevol en zijn 
als ordepanden opgenomen in de 
waarderingskaarten. Een deel hier-
van is aangewezen als monument.
 Op de waarderingskaarten is de cul-
tuurhistorische waarde van gebou-
wen en complexen weergegeven. 
Deze waarde staat los van een even-
tuele aanwijzing als monument en 
betreft zowel het object zelf als de 
bijdrage die het levert aan de omge-
vingskwaliteit. De waarderingskaar-
ten zijn vastgesteld en maken deel 
uit van de welstandsbeoordeling.

Buiksloot is bijvoorbeeld aangewe-
zen als orde 2. Alle tuindorpen in 
Noord en Betondorp in Oost komen 
in aanmerking om aangewezen te 
worden als gemeentelijk beschermd 

gezicht. Daarnaast zijn Disteldorp en 
Vogeldorp als geheel aangewezen als 
gemeentelijk monument.

Uitgangspunten op hoofdlijnen
Het beleid is gericht op het behoud 
van het samenhangend beeld van de 
buurten met herhaalde woningen, 
die in de regel een gedifferentieerde 
opbouw hebben en zijn voorzien van 
een nadrukkelijke kap.
Bij de advisering wordt onder meer 
aandacht geschonken aan de sa-
menhang in het straatbeeld met her-
haling van bindende en ritmerende 
elementen en met overeenkomst in 
materiaal en kleur.
Voor bescheiden wijzigingen die 
zichtbaar zijn vanaf de straat is ge-
bruik van trendsetters uitgangspunt, 
waarbij deze afhankelijk van de plek 
te zien zijn als voorbeelden waarop 
enige variatie mogelijk is. Bij meer 
ingrijpende veranderingen is af-
stemming op de hoog gewaardeerde 
architectuur van het ruimtelijk sys-
teem uitgangspunt, waarbij rekening 
moet worden gehouden met de spe-

op zichzelf.
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Uitgangspunten
 De tuindorpen liggen in Noord en Oost 
en bestaan uit in lengte variëren-
de rijen aaneengebouwde woningen 
langs smalle straten, voornamelijk in 
een verzorgde baksteenarchitectuur 

 Bijzondere elementen zijn de gebou-
wen met afwijkende functies, zoals 
scholen, kerken en een enkel be-
drijfsgebouw. Deze bebouwing heeft 
een individueel karakter en staat vrij 
op de kavel. Massa en uitwerking va-
riëren per gebouw. Een deel van de 
bebouwing in Betondorp is bijzon-
der door de uitvoering in beton met 
bijbehorende afwijkende massaop-
bouw, detaillering en de toepassing 
van gevelpoets. Platte daken en grij-
ze kleuren voeren hier de boventoon.

Waardering
 De waarde ligt vooral in het pittores-
ke beeld van de stedenbouwkundige 
opzet in samenhang met de zorgvul-
dig vormgegeven woningen. Groene 
elementen als voortuinen, groen-
stroken en plantsoenen versterken 
dit beeld. De rijen woningen hebben 
een gedifferentieerde opbouw met 
veelal nadrukkelijke kappen. Enke-
le gebieden zoals Tuindorp Buiksloot 
en Amstelbuurt Noord zijn weliswaar 
zeer samenhangend en relatief gaaf, 
maar van oorsprong minder rijk in de 
massaopbouw en architectonische 
uitwerking. Aanpassingen worden 
afgestemd op wat in de omgeving 
oorspronkelijk en gangbaar is. Dit 
geldt uiteraard ook voor de systeem-
bouw in Betondorp.
Alle bebouwing is cultuurhistorisch 
waardevol en (uitgezonderd Amstel-
buurt Noord) als ordepanden opge-
nomen in de waarderingskaarten.

Beoordeling
 Het beleid is gericht op behoud van 
het samenhangende beeld van her-
haalde woningen met accenten, een 
gedifferentieerde opbouw en een na-
drukkelijke kap. Het collectieve ka-
rakter staat centraal.
Bij de advisering zal onder meer 
aandacht worden geschonken aan  
behoud van het oorspronkelijke ka-
rakter dat in de regel een zorgvuldi-
ge detaillering heeft. Ook het gebruik 
van traditionele materialen en kleu-
ren die harmoniëren met de omge-
ving is een aandachtspunt.
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0501 Tuindorp Oostzaan

0502  Van der Pekbuurt

0503  Disteldorp en Vogel-
dorp

0504 Bloemenbuurt

0505   Vogelbuurt

0506 Tuindorp Buiksloot

0507  Tuindorp Nieuwen-
dam

0508 Betondorp

0509 Amstelbuurt N
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 Criteria
  Plannen worden om te beginnen be-

oordeeld aan de hand van de criteria 
voor veel voorkomende kleine bouw-
plannen in hoofdstuk 6. Als deze 
geen uitsluitsel geven, wordt bij de 
beoordeling in samenhang met de 
waarderingskaarten (zie hoofdstuk 5 
Criteria voor erfgoed), beschrijving 
en uitgangspunten getoetst aan de 

 Ligging
  gebouwen maken deel uit van een 
stedenbouwkundig patroon

  de individuele woning maakt deel uit 
van de compositie van het ensemble

  doorzichten waar mogelijk behouden 
(bijgebouwen staan bij voorkeur uit 
het zicht)

 Massa
  woningen hebben per ensemble een 
sterke onderlinge samenhang en be-
staan uit een onderbouw van één tot 
twee bouwlagen met een nadruk-
kelijke en soms samengestelde kap 
(met uitzondering van plat afgedekte 
betonbouw)

  de nokrichting is in hoofdzaak even-
wijdig aan de weg, een haakse rich-
ting is een uitzondering en vormt 
veelal een accent

  bindende elementen zoals doorgaan-
de kappen behouden, accenten in 
hoogte en vorm hebben een steden-
bouwkundige aanleiding

  uitbreidingen zoals aanbouwen 
vormgeven als ondergeschikt ele-
ment of opnemen in de hoofdmassa 
en deze per rij of blok gelijk uitvoe-
ren in samenhang met de compositie 
van het blok of ensemble

  dakkapellen vormgeven als onderge-
schikt element

  aantasting van dakvlakken door gro-
te dakkapellen, dakramen en dakop-
bouwen voorkomen

  bijgebouwen zijn ondergeschikt
  hoeken zijn in de regel verbijzonderd

 Architectonische uitwerking
  de architectonische uitwerking en 
detaillering zijn zorgvuldig, gevari-
eerd en per ensemble in samenhang 

  gevels maken deel uit van de com-
positie van het blok of ensemble, zijn 
representatief en hebben in beginsel 
een horizontale geleding

5
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  doorlopende lijnen, symmetrie en 
ritmiek van onder andere plinten, 
boeiborden, luifels, goten en gevel-
openingen behouden

  karakteristieke detaillering zoals 
baksteenpatronen, speklagen en be-
timmering behouden

  traditioneel Hollandse houten ko-
-

gangspunt
  de overgang tussen privé en open-
baar zorgvuldig vormgeven (de 
oorspronkelijke erfafscheiding als 
gemetselde muurtjes, hekwerken en 
hagen zoveel mogelijk behouden)

 Materiaal en kleur
  materialen en kleuren zijn per en-
semble in samenhang (in beginsel 
uitvoeren conform oorspronkelijk)

  gevels zijn in hoofdzaak van rode of 
bruine baksteen met in de regel sier-
metselwerkverbanden en -accenten

  hellende daken van woningen voor-
zien van (keramische) pannen

  kozijnen, deuren en dergelijke bij 
voorkeur uitvoeren in hout

  kleuren zijn traditioneel of oorspron-
kelijk en terughoudend, afgestemd 
op het ensemble en de omgeving

  wijzigingen en toevoegingen in ma-
teriaal en kleur afstemmen op het 
hoofdgebouw

  in de betonbouw materialen en kleu-
ren afstemmen op de oorspronkelij-
ke situatie of de restauratie van de 
jaren tachtig (beton en afdeklaag, 
incidenteel bedekt met tegels; kozij-
nen en deuren uitvoeren in hout of 
metaal)


