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Functid garages met bovenooningen en paardenslal

Stedenbouwkunalige context
Oud Zuid is een stedenbouwkundige e.fenis die Amsterdam te dankan heefl aan
buurgeme€nte Amstelveen, desttds Nieu$/er-Amstgl gehelen. Het Concertggbouw stond in
Amstefu€en. Het gebied werd in 1096 geannexeerd, maarioen waren da weilanclrn adtter
het Concertgebouw naiuurlik al in handen van grondspeculanten. Da onlwikkeiing vah het
Plen Bedage, tussen 1900 en 1915, taatzi€n det h€t aanvanketijk hiet in de bodo€ling leg
om de De Lairessestr6ot door te hekken naar h€i HaademmerneeFlation. g€rlage wist dat
hnge rochle st€t€n nooil en goed be€ld opteveren. In de hueede ve.si€ van hel ontweD is
het plengebied ten noorcten van het Nooder Arhsblkanaal deels al b€bouv d en liep de De
Lairessest'aat toch rechtdoor.
Het ws dus niet gelukt om het door Berisge beoogde kortere thc6 te .ealiseren. Maar 6en
nadere blik op de plankaart leert dat rnen wel h€efr geprobeerd om een ander detail uit het
onlwee van 1900 te realjseren. Be age had tussen de Hondecoeie6traat, de Nicolaas
Maesslraat, de Banstraal en de De Laiaesse6traat twoe min of meer halfopen en zeer dieo€
bouwblokken geprojecleerd. Die heefr fien conform zijn bedoelingen uhgevoerd, maar de
opzet verklaart wel de opmerkelijke kenmerken van deze blold<en. De extre ruimte van de
binnenierrein€n weld gebruiK voorde bouw van scholen. De ordenkaarl laat zien dat de
boboulving aan de zijde van de Nicotaas Maesetraat hel oudst i6, daama volgde de rcekg
royale oengezinshuizen aan de De Lairossestraal, genummerd 33-51. pas in tweede
instantie wed de bebot|wing aan de dwa6Ekalen gerealiseerd. Dit is nog altijd goed te zien
doof de afwijkende bouwEtijl. Klaa.blikelijk was hel financioel niet realistisch om de
oorspronkelijke opzet van B€rlage te handhaven.
Alleen aan de Bansheei verees atin 1918 bescheiden bebouwing b€staande uil enkele
garages met bovenwoningen onder een kap, behorElndo bij de aangr6nzende htizen aan de
t e Lairessestraat. Dit blokje had een zo b€scheiden volutne dat hot niet pdncipi€el in strijd
wEs met de stedenbouwkundige b€doelingen van Berlage.

Architacloniache verschijnl gsyorm
Hel onlwerp voorzag aanvank€lijk in de bolw van tw€e ga€ge-eenheden met elk twee
d€uEn gescheiden door de twee voordeuren van de bovenwoningen, het geheel werd
algedekt door een fotse mansardekap. Al iijdens de plrnfase of kort daarna tijdens de
uitvoering werd de symmekie van deze sfak gelede gevel veFloord door het toevoegen van
een derde eenheid, aummer27. De gemetselde gevelstaal op een plinl van natuur6teen en
ontleent ziin strakk€ rilme aan de overeenkoftstige maatvoering van de bred€ garagedeur€r,
en de raamkozijnen op de verdieping. Dez6 ggvelopeningon woaden gescheiden door
tamelijk brcde multdammen die wet naar voren springen, de borstw€dngen boven de
garagedeu.en zijn liitgevo€rd mei_siometselwsrk De gevel wodt afgesloten door een
eenvoudige gootlijst. D6 kap, waarin zes dakkapellen zijn gestoken, vier in het
oo6pronkelijke ontwerp, was belegd m6l pannen.



De symmetrische opzet en het sob€r maar zorgvuldig gedetailleerde metselwerk gaven hel
eercte ontwerp een arohn€ctonische kwaliteit die voot een strikt utilitak bouwwork zeker niet
te wens€n over liel. De toevoeging van de derde eenhejd verstoordE de symmelrie waardoor
het gevelbeeld uit balans raakte. lnmiddels resteen weinig vah hel beschasfd zakellike
bouwwed(. De garages mot de bljbehorende deuren zin verdw€nen en hebben plaats
gemaakt voor laagu/aardige puien die ondeding veFchillen. De pannen op het dak zijn
veNangen door dakleer. De naoorlogse nieuwbouw op de hoek van de Banstraat en de
Nicolaas Maesstfaal h€eff ook afureuk gedaan aan de siedenbouwkundige belekenis van de
garages voor h6t borMblok.
De garageruimtes \ 6rden nu voor andere doeleinden gebruikt en zijn dus geheel
verdwenen. De woningen op de verdiepingen worden nog bewoond maarzijn niel gaaf

bewaard gebleven.

Cultuulh|61()rischo context
Beide onlweroers. G.J- venemans en E-A Roest, waren destijds gercspecteerde archltecten
in Amstetdam. Mei nane Venemans, die ook prcjeclontwikkelaar en aannemer was, heefl
veel gebouwd. vooral burgerwoningel in het duurdere segmenl Zodoende is zln we* goed

ve.tegenwoordigd op de monumenteniust. Ook van Roest worden verschillende b€lang4ke
onlweQen beschermd-
Typologisch vormde het ont\aery voof een t lokje garages mot bovenwoningen ongetwijfeld
een bijzondedeid in hun oewre, teMtl in deze omgeving ook sted€nbouwkundig spreke is
van een zeldzaamheid. Bi de Dienst d€r Pubiieke Werken leefde het besel dat auiogarages
eigenlijk een noodzakelijke vooziening waren bjj duurdere burgeMoningen, maar het was
altijd lastig om in het stedenboun4ondag ontwerp de noodzakelijke ruimte ie vinden De
bebouwing rond het Vosslusgymnasium laatzien dat men serieus nadacht over dal
probleem. Pas nade oorlog, vooralin Builenveldert, kreeg het blokje gaaages, maar zondel
verdiapjng en kap, een eigen plaats in het stedenbouwkundig onhverp De d ve-in woning
was een andere oplossing.

Coaclusie
Het boulvwerk Banstraal 23-2*27 uoldoel niel aan de c.ileria voor plaatsing op de
monumentenljst. Het b€keft een ontwerp van bekende architecl€n, maar hun belangrijkste
we* wordt al beschermd. Bovendien i5 het bouwplan dat zii ooit maakten nauweltks
he*enbaar. Er kan niet gesploken worden van constructi€ve innovatie. Typologisch betreff
het wel een bijzonderheid, maar daarbij moet de aantekening gemaakt worden dal de
oorspaonketuke functie onhero€p€lijk verdwenen is. De belang.ikste waarde is gelegen in
de sted€nbouwkundige betekenis van het bescheiden bolwolume. Daaraan is afbrauk
gedaan door de naoodogse nieuwbour,v, maar toch is hjer nog iets bewaard gebleven van
het idoe van Berlage om lwee ruime halfopen bouwblokken te maken met scholen op de
binnentereinen. Het is destijds niel gelukt om die ambitieuze opzet te realiseren, maar met
meer bouwolume op deze localie verdvrijnt w€l een hednnering aan het eerste onlwerp van
Berlage voor Amsledafi Zuid. De gaafheid van het gevelbeeld is matig tot slecht.
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