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Het ensemble van de herenhuizen De Lairessestraat 49, 51 met het voormalige 

koetshuis/annex garagegebouw Banstraat 23, 25, 27.  (foto 2011) 

 

Het koetshuis/annex garagegebouw Banstraat 23, 25, 27 met het herenhuis  

De Lairessestraat 51. (foto 2011)                            
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J.J. Viottastraat noordwest zijde en het koetshuis/annex garagegebouw                                  

Banstraat 23, 25, 27 met daarachter de Nicolaas Maesschool. 1918 (GAA ) 

 

De stedenbouwkundige en cultuurhistorische context van de              

Banstraat 23, 25, 27  

 

De concluderende stedenbouwkundige waarde van de Banstraat 23,25,27                                                                                                                                                    

Het koetshuis/annex garagegebouw aan de Banstraat 23,25,27 is in 1918 gebouwd door                      

G.J. Venemans in opdracht van de eigenaren van de herenhuizen aan de De Lairessestraat 

49 en 51. Dit gebouw ligt wel op afzonderlijke kadastrale percelen met uitritten naar de 

Banstraat, maar feitelijk bevindt het zich in de voormalige tuin van de De Lairessestraat 51. 

Het koetshuis/annex garagegebouw vormt een ensemble met de twee herenhuizen. Ze horen 

in functie bij elkaar. De twee herenwoningen met dienstgebouwen zijn aansluitend gebouwd 

voor dezelfde opdrachtgevers door architect Venemans.                                                                                                                                                                              

De Banstraat 23,25,27 ligt in de zichtas van de J.J. Viottastraat en heeft vooral een 

stedenbouwkundige waarde voor deze straat. Samen met een gebouw dat aan de westkant 

van de straat en ook in de zichtas ligt, geeft het de J.J. Viottastraat een zekere symmetrie.                                                                                                       

Het gebouw met twee bouwlagen en een kapverdieping, vormt door het mansardedak een 

fraai silhouet in de zichtas van de straat.                                                                                                                                                                 

Het gebouw aan de Banstraat 23, 25, 27 is kleinschaliger en lager dan de huizen aan de                    

De Lairessestraat 49 en 51 omdat het de functie had van koetshuis/annex garagegebouw met 

dienstwoningen. Daarbij paste het als laagbouw in het eerste Uitbreidingsplan van Berlage 

omdat op die plek een hof was gepland. Het is dus een tastbare herinnering aan het eerste 

plan van Berlage.                                                                                                                                                

Het gebouw ligt naar achteren geschoven ten opzicht van de rooilijn om ruimte te scheppen in 

de straat en op de straathoeken. De straathoeken van de J.J. Viottastraat tegenover het 

koetshuis/annex garagegebouw zijn ook teruggerooid. 
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De Banstraat, de De Lairessestraat en de J.J. Viottastraat                                                                                           

De Banstraat heeft een noordzuid ligging en loopt van de Van Breestraat tot aan de Reijnier 

Vinkeleskade. De straat wordt doorsneden door de doorgaande straat: de De Lairessestraat. 

De Banstraat is vastgesteld volgens de raadsbesluiten: Rb 1-6-1889, 13-10-1915, 6-6-1917, 

en 22-3-1922. De bouw is gestart bij de Van Breestraat. De Banstraat en andere dwarsstraten 

liggen evenwijdig aan de Van Baerlestraat.                                                                                                                                                                                                                                                                           

De oostwest-gelegen straten zoals de De Lairessestraat zijn aangelegd volgens de 

polderverkavelingen en slotenpatronen. Het grootste deel van de wijk vertoont daardoor een 

stedenbouwkundig geometrisch grondpatroon van oostwest-aangelegde straten met 

noordzuid-gelegen dwarsstraten.                                                                                                                                                           

Een van de eerste en grootste doorgaande straten, de Willemsparkweg, is aangelegd in de tijd 

dat het gebied nog tot de gemeente Nieuwer Amstel behoorde. (Rb 11-12-1889). De tweede 

grote doorgaande weg die daar parallel aan ligt, is de De Lairessestraat die volgens de 

raadsbesluiten: RB 3-4-1912, 13-10-1915 en 6-6-1917 is vastgesteld. De eerste huizen, De 

Lairessestraat 50-62, zijn in 1913 gebouwd en bevinden zich aan de noordkant van de straat, 

tot aan de hoek met de Banstraat. 

Aan de overkant ligt tussen de Jacob Obrechtstraat en de Banstraat in, De Lairessestraat            

33-51, dat in 1916 en1917 is gebouwd door Venemans. Het vormt de noordzijde van een 

carré-vormig bouwblok met een groot binnenterrein. Dit bouwblok is oorspronkelijk als een hof 

opgezet en ontworpen door H.P. Berlage in zijn eerste Uitbreidingsplan van 1905. Het eerste 

Uitbreidingsplan van Berlage is als zodanig niet uitgevoerd maar het heeft tussen 1905 en 

1917 blijkbaar wel als leidraad gediend voor de stedenbouw in Zuid, zoals blijkt uit de 

archieven van Publieke Werken en uit de stadsplattegronden van Amsterdam Zuid. Het 

koetshuis/annex garagegebouw vormt het westelijke deel van dit carré-vormige bouwblok. 

De J.J. Viottastraat die evenwijdig aan de De Lairessestraat ligt, is in 1917 ontworpen ten tijde 

van de presentatie van het tweede Uitbreidingsplan van Berlage (1917). Deze straat vormt 

daardoor de grens tussen deze twee stedenbouwkundige plannen.                                                                                                                                      

De J.J. Viottastraat bestaat uit twee gedeelten. De straat begint aan de oostzijde bij de 

Banstraat, wordt doorsneden door de Cornelis Schuystraat en eindigt aan de westzijde bij de 

Emmastraat. De Emmastraat en de Cornelis Schuytstraat sluiten aan op de Willem 

Witsenstraat en de Breitnerstraat en vervolgens op de brede Minervalaan.                                                                                                                                                                     

Het koetshuis/annex garagegebouw aan de Banstraat ligt aan de oostzijde enigszins uit de 

midden van de zichtas van de J.J. Viottastraat. Aan de westzijde  van de J.J. Viottastraat – 

ook uit de middenas geprojecteerd- ligt aan de Emmastraat 36-44 de stedenbouwkundige 

tegenhanger van het koetshuis annex garagegebouw. Het is een aaneengesloten blok van vijf 

herenhuizen met voortuinen, ook gebouwd in 1917/1918 door architect Warners in opdracht 

van De Lange. Samen geven ze een stedenbouwkundige symmetrie die voor Berlage een van 

de hoofddoelen was in zijn uitbreidingsplannen.                                                                                                                                                             

De percelen aan het westelijke deel van de J.J. Viottastraat met de nummers 46-50, gebouwd 

door architect A.E.C. Roest voor de heer Schendstok, zijn in 1917 gebouwd en zijn bepalend 

geweest voor de noordelijke rooilijn van de J.J. Viottastraat. De J.J. Viottastraat bestaat uit 

open bouwblokken met een- en tweegezinshuizen en vrijstaande villa’s.                                                                                                                

Om symmetrie in de stedenbouw en de architectuur te verkrijgen deed Berlage de 

aanbeveling, in zijn Memorie van Toelichting in 1917, om de bouwblokken zoveel mogelijk in 

de hand van één architect te leggen. De straatwanden in het oostelijke gedeelte van de                

J.J. Viottastraat zijn in 1921 (de noordkant) en in 1923, 1924 (de zuidkant) ontworpen door de 

architect Rutgers.                                                                                                                                            
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1918 Situatiekaart Dienst Publieke Werken. De stedenbouwkundige symmetrie van de zichtas 

van de J.J. Viottastraat: de herenhuizen met tuinen rondom, aan de Emmastraat in het westen en 

het koetshuis annex garagegebouw aan het oosten. Het carré-vormige bouwblok tussen Jacob 

Obrechtstraat en Banstraat heeft aan de halfopen westzijde het vrijstaande koetshuis annex 

garagegebouw in de tuinen van de De Lairessestraat.                                                                                                                                                            

 

Stedenbouwkundige plannen, 1897, 1905, 1917                                                                                                                                     

Na de annexatie van de Gemeente Nieuwer Amstel in 1896 kreeg Amsterdam er ongeveer 

dertig hectare grondgebied bij. De directeur van Dienst Publieke Werken, ir. L.C.M. 

Lambrechtsen van Ritthem, zette zich vervolgens in om een plan voor het nieuw verworven 

grondgebied te ontwerpen. Lambrechtsen beoogde in zijn plan een voortzetting van de 

historische groei van de stad. Het ‘Plan van Stad. Uitbreiding tusschen Amstel en Schinkel’ 

werd gekenmerkt door twee parallelle grachten die de lichtgebogen zuidrand van het zuidelijke 

stadsdeel zouden vormen. Het plan moest als leidraad dienen waar particuliere eigenaren van 

gronden zich bij het in exploitatie brengen aan moesten houden.i De gemeenteraad keurde het 

plan echter niet goed.ii In 1900 werd de hulp ingeroepen van architect H.P. Berlage.iii Berlage 

kreeg de opdracht om een plan te ontwerpen ‘voor het deel van de gemeente dat gelegen is 

tusschen den Amstel en de Schinkel’. In 1904 presenteerde hij zijn eerste Uitbreidingsplan dat 

op 11-1-1905 werd goedgekeurd. Het voldeed volgens de gemeente meer aan de ‘eischen 

van hygiëne en aesthetica’.iv 

In het eerste Uitbreidingsplan van Berlage werd afgeweken van de tot dan toe gevolgde 

stedenbouw, waarin de polderverkavelingen en de richting van de sloten werden gevolgd. De 

straten ten zuiden van het Vondelpark, waren aangelegd volgens het particuliere ‘laissez-faire’ 

principe. Dat was in die tijd niet alleen de gebruikelijk methode in de gemeente Nieuwer 

Amstel, maar ook in Amsterdam. In 1877 schreef de directeur van Publieke Werken:´de 

rigtingen der straten moeten, wil met niet tot onteigening op grote schaal overgaan, zooveel 

mogelijk worden bepaald met het oog op eigendomsregtren der betrokken personen’.v De 

wens van de gemeente in 1900 was om te breken met de ‘eentonige rechte straten’.vi    
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.    Dienst Publieke Werken, 1897 Plan van Stad.  Uitbreiding tusschen Amstel en Schinkel.                                                                                             

.                                                  

            
H.P. Berlage, Plan van uitbreiding Zuidzijde der Gemeente, 1904, goedgekeurd op 11-1-1905. 

                                                                                                                                                                                                  

In Berlage’s eerste Uitbreidingsplan besteedde Berlage veel aandacht aan wandelwegen en 

parken. Hij schreef dat hij beoogde een: ‘parkaanleg aan te leggen met spaarzaam villaterrein 

’ (…) en dat de: ‘straten of grachten, hetzij rechte of kromme, niet te lang [mogen] zijn en, wat 

bijna van zelf spreekt, eene groote afwisseling bieden’. (…) ´Het gebruik maken van 

voortuinen, waardoor de huizen zelf niet streng aan de rooilijn behoeven aangepast te worden, 

verdient alle aanbeveling’.vii                                                                                                                                                     

In dit plan stonden de pleinen centraal. Berlage, die beïnvloed was door het in 1889 

verschenen boek Der Stadtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen van Camillo Sitte, 

schreef: ‘Plein en gebouw zijn er om elkaar’.viii Het gebied ten zuiden van het Willemspark was 

net als in het plan van Lambrechtsen bestemd voor de betere straten met herenhuizen en 
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villa’s. De stad zou in hoogte moeten afnemen. Berlage beoogde vooral ook een verfraaiing 

van de stad.                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Plan Berlage 1905: Hofbouw en het zicht vanuit de hoogbouw op laagbouw met 

pannendaken                                                                                 

Aan de zuidzijde van de De Lairessestraat, tussen de Hondecoeter- en de Banstraat in, had 

Berlage in zijn eerste Uitbreidingsplan twee hoven gepland met in het midden vier kleinere 

gebouwen, vermoedelijk villa’s. De bouwblokken aan de De Lairessestraat en de Nicolaas 

Maesstraat waren bedacht als open C-vormige, semi- strokenbouwblokken. In het plan 

doorsneed de straat die in het verlengde van de Wouwermanstraat lag de beide hoven. Zo’n 

door gebouwen omsloten middengebied wordt een hof genoemd en vond zijn oorsprong in de 

middeleeuwse stedenbouw, zoals het Begijnhof.ix De opzet van een hof in het begin van de 

twintigste eeuw bestond meestal uit een in het midden gelegen blok lage huizen of villa’s met 

pannendaken dat aan twee of vier zijden geflankeerd werd door hogere strokenbouw. De 

bewoners in het carré-vormige bouwblok hadden uitzicht op deze villa’s. De villa’s mochten 

vanwege dit uitzicht daarom niet te hoog zijn en moesten ontworpen worden met dakpannen, 

was de uitleg van architect Gratama in het Bouwkundig Weekblad in 1920. Hij schreef:´Bij den 

laagbouw is gestreefd naar schilderachtigheid en intimiteit. Principieel is uitgegaan van de 

tegenstelling: gezellige laagbouw met een groot rood dak, en forsche hoogbouw (…) en wel 

met de bedoeling juist door de tegenstelling het wederzijdsch karakter te accentueeren´.x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Berlage’s hovenplan aan de De Lairessestraat, de Jacob Obrechtstraat, de Nicolaas 

Maesstraat en de Banstraat is maar gedeeltelijk uitgevoerd. De hogere bouw aan de                    

De Lairessestraat en de Nicolaas Maestraat is verwezenlijkt. Maar van de laagbouw met de 

schilderachtige pannendaken is alleen het koetshuis/annex garagegebouw gerealiseerd. Op 

het middenterrein werden verder geen lage huizen of villa´s gebouwd maar kwam een groot 

schoolgebouw. (Publieke Werken oktober 1915).                                                                                                                                 

De realisatie van het bouwblok rond het door Berlage geplande hof  De Lairessestraat, Jacob 

Obrechtstraat, Nicolaas Maesstraat  en Banstraat is begonnen rond 1911. De eerste rijen 

huizen op de Nicolaas Maesstraat 118-122 en op de hoek van de Jacob Obrechtstraat 72, 74 

zijn in die tijd gebouwd in opdracht van Stork door architect Roest. 

                                                                                        

.Eerste Uitbreidingsplan Berlage 1905. Berlage heeft ten zuiden van de De Lairessestraat aan                                   

.weerszijden van de Jacob Obrechtstraat twee hoven met een middendoorgang ontworpen.                                                                                                                               
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Daarna stelde de gemeente de rooilijnen vast. In juli 1912 werden de rooilijnen bepaald:                

25 meter voor de De Lairessestraat, 20 meter voor de Jacob Obrechtstraat en 15 meter voor 

de Banstraat noordzijde.                                                                                                                                                                 

Vervolgens kreeg Venemans in 1915 percelen aan de De Lairessestraat in erfpacht en 

bouwde hij de nummers 37-45. Het jaar daarop vroeg hij de beide flankerende blokken in 

erfpacht, en completeerde hij het bouwblok De Lairessestraat 33-51 en Jacob Obrechtstraat 

56, in 1917.                  

                                                                          
. Kaart van Amsterdam 1906, Plan van Berlage van 1905 is ingetekend.                                                                     

. Kaart uitgave: I. Breemer (GAA) 

                                         .                                       

Plan Berlage (1917) , Berlage heeft code II in de Banstraat en de J.J. Viottastraat gegeven:                                 

dat betekent dat hier twee verdiepingen boven de begane grond gebouwd moesten worden.  
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In 1912 zijn de rooilijnen vastgesteld:  De Lairessestraat op 25 meter, de Jacob Obrechtstraat                                   

op 20 meter en de Banstraat op 15 meter. 

                                        
G.J. Venemans, 15 juli 1916, ontwerp voor vier Heerenhuizen a/d de Lairessestraat hoek 

Banstraat. 
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G.J. Venemans, 14 juli 1915. Situatietekening,            Foto ca 1918, zicht op de school vanuit de                                                                                             

aanvraag voor grond in erfpacht De Lairessestraat.  De Lairessestraat 49. (GAA, beeldbank) 

                                                                                                                                                                                           

Het koetshuis/annex garagegebouw in de tuin van De Lairessestraat 51                                                                    

Dadelijk in 1917 besloot de eigenaar van het hoekhuis De Lairessestraat 51, de heer Huijzer, 

een garage te laten bouwen achter zijn huis. Venemans vroeg voor hem de erfpacht aan voor 

een perceel aan de Banstraat grenzend aan de tuin van De Lairessestraat 51. Vervolgens 

wilde zijn buurman, Bastiaan van Ommen van de De Lairessestraat 49, ook een autogarage 

aan de Banstraat. De percelen aan de Banstraat waren 25 meter diep, zodat een flink deel 

daarvan tuin kon worden.                                                                                                                 

Huijzer kreeg daardoor een lumineus idee. Hij verzocht de gemeente om zijn perceel aan de 

Banstraat vijftien meter breed te maken, in plaats van de tien meter die hij eerst gevraagd had. 

Daardoor kon hij de beide garages vijf meter naar rechts opschuiven en het terrein achter zijn 

garage eenvoudig bij zijn tuin trekken. Het gevolg was dat de garages feitelijk in zijn tuin 

kwamen te liggen, ondanks het feit dat ze op twee verschillende kadastrale percelen lagen. 

(zie tekening) xi                                                                                                          

Venemans had de erfpacht voor beide percelen aangevraagd ‘voor den bouw eener 

particuliere autogarage met bovenwoning voor den chauffeur’. Hij maakte een ontwerp voor 

twee garages. Hij voorzag ze van halfronde garage-openingen en een fronton. De 

Schoonheidscommissie vond echter,‘in aanmerking nemend de omgeving, is de architectuur 

van onvoldoende gehalte. Er is geen partij getrokken van de gunstige omstandigheid, dat 

beide garages tegelijk kunnen worden opgetrokken.’ Zij stuurde de ‘bouwkundige’ Venemans 

terug met de opmerking dat hij zich tot een ‘bevoegde kracht’ moest te wenden’.xii Dat was een 

opmerkelijke uitspraak, want de zelfbouwer en architect Venemans had al verschillende hele 

bouwblokken ontworpen. Het blok met herenhuizen aan de De Lairessestraat 33-51, op de 

hoek van de Banstraat (zie tekening) dat hij een jaar eerder had ontworpen, was ook 

goedgekeurd. Nog geen twee maanden later, op 4 oktober 1917, kreeg de commissie het 

gewijzigd ontwerp voorgelegd ‘met details’. Omdat architect Roest er nu een eenheid van 

gemaakt had, het fronton had verwijderd en de getoogde garage-openingen vervangen had 

door strekken, keurde zij het plan goed. xiii                                                                                                                         

Inmiddels had Huijzer bedacht dat hij behalve een autogarage ook nog een stal voor zijn vier 

paarden met remise voor zijn koets nodig had. Hij nam de erfpacht van het perceel van Van 

Ommen over, en Van Ommen vroeg het belendende perceel, later, no. 27, bij de gemeente 

aan in erfpacht. Gezamenlijk gaven zij een nieuwe opdracht aan Venemans: het ontwerp 

moest worden uitgebreid met een derde eenheid, zodat Banstraat 23 ingericht kon worden als 

een koetshuis met paardenstal. Dit pand werd inwendig verenigd met Banstraat 25, dat nu het  
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30-11-1917 situatie. Koetshuis/annex garagegebouw, Banstraat 23,25 wordt gesitueerd in de tuin 

van De Lairessestraat 51 van de heer Huijzer. Het kadastrale perceel Banstraat 23 was vijf meter 

verbreed en de percelen 25 en 27 waren naar rechts verschoven. Daardoor kon Huijzer de tuinen 

van Banstraat 23 en 25 bij zijn tuin van de De Lairessestraat 51voegen, en zo kwam het 

koetshuis/annex garagegebouw in zijn tuin te liggen. Daarmee vormden het hoekhuis en 

koetshuis/annex garagegebouw definitief een ensemble. 

                        
30-11-1917, links, Banstraat 23. De stal voor vier paarden achterin en de remise voor in het 

gebouw. Links zit een deur in de tuinmuur van De Lairessestraat 51 waardoor bewoners                         

en het personeel een directe verbinding hadden met elkaar.  
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Bestaande toestand van de L-vormige tuinmuur van de De Lairessestraat 51 aansluitend aan het 

koetshuis aan de Banstraat in 1936.  In de muur zaten twee deuren.  Aan de rechterkant is de 

lange zijde van de muur getekend, en daarboven de korte zijde gezien vanaf het koetshuis naar 

het herenhuis toe. 

                                                                                                                                   
De deur in de korte zijde van de tuinmuur             Een koets met vier paarden. De paardenstal                                                                                                                                                                  

tussen koetshuis en herenhuis.                              was bestemd voor vier paarden.    .                                                                                     

middendeel werd. Het rechterdeel dat eerst op no. 25 geprojecteerd was, kon dan verschuiven 

naar no. 27. Weer was binnen twee maanden het nieuwe ontwerp gereed. Het uiteindelijk 

uitgevoerde ontwerp van Venemans voor één koetshuis en twee autogarages is gedateerd op 

30 november 1917.                                                                                                                                                                         

Venemans zorgde ervoor dat het ontwerp zoveel mogelijk gelijk was aan het reeds 

goedgekeurde ontwerp voor de twee garages en dat het geheel een duidelijke eenheid 

vormde die paste bij de omgeving (de herenhuizen aan de De Lairessestraat). Dit ontwerp 

werd door de Schoonheidscommissie goedgekeurd op 13 december 1917.xiv  Begin 1918 werd 

er begonnen met bouwen, en nog in hetzelfde jaar werd de bouw voltooid. In de uitgifte in 

erfpacht werd opgenomen dat elk van de woningen boven de garages slechts bewoond mocht 

worden door één gezin.                                                                                                                                           

Het koetshuis/annex garagegebouw werd niet op de rooilijn van de Banstraat geplaatst maar 
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twee en een halve meter naar achteren in de tuin van de De Lairessestraat 51. Als afscheiding 

van die tuin naar de Banstraat werd een L-vormige tuinmuur aangelegd die De Lairessestraat 

51 met Banstraat 23 verbond. Op de L-vormige muur werd een smeedijzeren sierhekwerk 

ontworpen dat ook nog grotendeels aanwezig is. In die tuinmuur waren twee deuren: één bij 

de serre van De Lairessestraat 51 naar de straat, en één in het korte stuk van de L-vormige 

muur naar ‘het voorerf’ van koetshuis en garages, zodat de bewoners en het personeel een 

directe verbinding hadden tussen het woonhuis en hun koetshuis/annex garagegebouw.  

 

Berlage’s tweede Uitbreidingsplan Zuid 1917                                                                                                                                         

Al in januari 1914 nam de directeur van Publieke Werken A.W. Bos contact op met Berlage 

voor een vernieuwing van het Uitbreidingsplan. De Woningwet schreef voor dat 

uitbreidingsplannen na tien jaar herzien moesten worden. Daarbij hadden de plannen van de 

spoorwegen het eerste Uitbreidingsplan zover doorkruist dat de herziening meer dan nodig 

was. Het nieuw geplande Station Zuid moest in het ontwerp worden opgenomen. Ook werden 

er andere nieuwe eisen gesteld zoals een nieuw academisch ziekenhuis, scholen, terreinen 

voor de stadsreiniging en Publieke Werken, een vergroting van een neurologische kliniek, een 

academie voor beeldende kunsten, een Israëlitisch ziekenhuis, een gebouw voor de Vrije 

Universiteit etc.xv                                                                                                                           

Berlage ontving de opdracht op 6 oktober 1914 en in 1916 presenteerde hij het tweede 

Uitbreidingsplan dat op 26 oktober 1917 werd vastgesteld.                                                                       

Daar, waar het eerste plan door schilderachtigheid werd getypeerd, werd het tweede plan 

bepaald door een strenge wiskundige ordening. Het totale plan kreeg in tegenstelling tot zijn 

eerste plan een onderlegger van geometrische patronen. De wegen en waterwegen werden 

aangesloten op de bestaande wegen in de oudere stadsgedeelten. De planning van het 

‘nieuwe stadsdeel’ aan de zuidwestkant werd afgestemd op het nieuw te bouwen 

spoorwegstation, zoals de oude stad halfcirkelvormig rond het Centraal Station ligt. Voor 

Berlage speelden gebouwen als stations, fabrieken en andere utilitaire gebouwen een 

belangrijke rol. Het station was minstens zo belangrijk als een teken en een symbool van de 

nieuwe tijd met haar machines, industrie en een nieuw arbeidsethos.xvi                                                                                                                                                                                              

In het plan fungeerde Station Zuid zelfs als scharnierpunt. Loodrecht op het station was een 

brede laan (de Minervalaan) ontworpen die de verbinding vormde tussen het station en een 

monumentaal gebouw (in de planning was het indertijd een Academie voor Beeldende 

Kunsten, waar tegenwoordig het Hiltonhotel staat). Deze laan splitste zich rond het 

monumentale gebouw in twee smallere wegen die met een knik overgingen in de bestaande 

straten: de Emmastraat aan de westkant en de Cornelis Schuytstraat aan de oostkant. Deze 

twee straten werden door burgemeester Tellegen opgevat als de voorname toegangswegen 

naar Zuid en zijn daarom verbreed tot 25 meter. xvii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Berlage voorzag zijn plan van een Memorie van Toelichting waarin hij het plan nader 

toelichtte.xviii Hij wenste bij de invulling een eenheid in bouwstijl, en gaf de voorkeur aan 

blokbouw en bouwaanvragen voor een hele straat. In de Memorie sprak hij de voorkeur uit 

voor een symmetrische opbouw van buurten en gelijkvormige bouwblokken aan weerszijden 

van de straat, een eenheid van straat, plein of stadsgedeelte. Maar wel dat er ´zoo ruim 

mogelijk  zou worden gebruik gemaakt van voortuinen, stoepen, en al dergelijke voorsprongen 

van de eigenlijke rooilijn. Deze geven, bij een goede toepassing het voor een gunstigen 

aanblik der straat zoo noodzakelijke, bewegelijke huizenfront.’ xix                                                                                                                                                                                                 
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De invulling van het Uitbreidingsplan Zuid                                                                                                                                                                                                

De directeur van de Dienst der Publieke Werken was verantwoordelijk voor de uitgifte van de 

percelen en de onderhandelingen met projectontwikkelaars en bouwers. De bouwplannen 

werden gekeurd door de Schoonheidscommissie, Gemeentelijk Bouw - en Woningtoezicht en 

de Commissie voor Stadsschoon, maar uiteindelijk was het aan Burgemeester en Wethouders 

om de beslissingen te nemen. Berlage was als adviseur aangesteld maar werd blijkbaar niet 

over elk plan geconsulteerd. 

Berlage had zijn tweede Uitbreidingsplan Zuid ingedeeld in drie bebouwingsklassen, om 

dezelfde verdeling te maken als de laatste vijftien jaar bij stadsuitbreidingen was gerealiseerd. 

De eerste en tweede klasse voor de gegoede bevolking en de derde klasse voor ´de eigenlijke 

volksklassehuizen´.xx Omdat die classificatie ook verband hield met de hoogte der bebouwing, 

heeft hij op de tekening in de bouwblokken het aantal verdiepingen boven de begane 

grondverdieping ingeschreven en daarbij aangeduid ´dat het in het algemeen wenschelijk is 

gebleken,de hoogtebebouwing naar den rand der stad toe te laten afnemen.xxi De gehele 

omgeving rond de J.J. Viottastraat en dit gedeelte van de Banstraat had hij code twee (II) 

gegeven, wat dus betekende een bebouwing van drie bouwlagen.xxii                                              

Hoe de invulling van Plan Zuid van Berlage verliep is maar gedeeltelijk uit het archief op te 

maken. De directeuren A.W. Bos van Publieke Werken en H. van der Kaa van Bouw- en 

Woningtoezicht verschilden van mening over een bouwplan voor oostelijke helft van de                 

J.J. Viottastraat. Burgemeester Tellegen vond dit van zoveel belang dat hij daar een lange 

brief over schreef. Hij keurde het door de heer Duyvis ingediende plan af. Alleen als er goede 

redenen waren om af te wijken van het Uitbreidingsplan, zou dat kunnen, in overleg met 

Berlage, schreef hij. Hij was er niet tegen, ‘(…) dat, wanneer veranderde omstandigheden of 

andere redenen van practischen aard, een afwyking van dit plan gemotiveerd doen zyn, in 

overleg met den ontwerper zulk eene wyziging wordt voorgenomen. Echter meen ik, dat aan 

het oorspronkelyk gedachte karakter van bebouwing zoo lang mogelyk moet worden 

vastgehouden, wanneer het gedeelten van plan Zuid betreft, die eene min of meer byzondere 

plaats in het plan innemen.’ xxiii                                                                                                                                                         

Bos had namelijk in 1918 voorgesteld om af te wijken van het reeds vastgestelde stratenplan 

voor de J.J. Viottastraat met een plan van Duyvis voor een aantal eensgezinshuizen, ‘deels by 

wyze van een eenigszins open bebouwing, die een afzonderlyk geheel vormt.´ Het plan was, 

´(…) dat het voor villabouw aangewezen bouwblok met eenige huizenblokken zal worden 

bezet, waardoor wel het karakter van een open bebouwing, doch geen villabebouwing 

verkregen wordt.’ (…) ‘Het plan maakt den indruk, dat by uitvoering een vriendelyke en intieme 

buurt zal ontstaan, die zich goed by de overige bebouwing zal aanpassen.´xxiv Op dat moment 

stond er van die ´vriendelijke en intieme buurt´ vrijwel alleen het koetshuis/annex 

garagegebouw aan de Banstraat.                                                                                                                                                    

Bos wilde wel dat ´zekere symmetrie wordt verkregen´met het reeds geplande gebouw op de 

hoek van de Cornelis Schuytstraat in het zelfde bouwblok.xxv                                                                                                                                             

Van der Kaa wees er in zijn commentaar op dat de Cornelis Schuytstraat verbreed was tot 25 

meter om een ‘fraai entree te scheppen naar ‘Zuid’ en stelde voor om de bebouwing daar 

enige meters terug te plaatsen, omdat vanaf de percelen aan de De Lairessestraat ´in de 

richting van de villaterreinen in ´Zuid´ een climax moest zyn waar te nemen.´ Hij meende 

verder ook dat er niet van de richtlijnen van Berlage mocht worden afgeweken en dat 

´eenigszins open bebouwing´ niet op zijn plaats was in de J.J. Viottastraat waar villabouw 

gepland was. xxvi Dat plan van Duyvis werd afgekeurd.                                                                                                                                                                                                                               
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Meer ruimte op de hoek van de Banstraat en de J.J. Viottastraat                                                                                                         

De Banstraat is met haar vijftien meter geen brede staat. De rooilijn van het koetshuis/annex 

garagegebouw is teruggeplaatst waarschijnlijk om meer ruimte te creëren op de straathoeken. 

Daarbij was het terugrooien van een gebouw in lijn met wat Berlage voor ogen had. Berlage 

schreef in de uitleg bij zijn eerste Uitbreidingsplan: ‘Het gebruik maken van voortuinen, 

waardoor de huizen zelf niet streng aan de rooilijn behoeven aangepast te worden, verdient 

alle aanbeveling’. Bij zijn tweede plan uit 1917 benadrukte hij het weer en voegde er aan toe:’ 

Deze geven, bij een goede toepassing, het voor een gunstigen aanblik der straat zoo 

noodzakelijke, bewegelijke huizenfront.’xxvii                                                                                                                                                                                               

De twee hoeken van de J.J. Viottastraat en de Banstraat springen ook allebei in, net als het 

koetshuis/annex garagegebouw waardoor meer ruimte is gecreëerd. De noordelijke hoek 

wordt bepaald door het groen van de tuinen van de huizen aan de De Lairessestraat 55-61. 

De tuinen zijn afgeschermd met een gemetselde tuinmuur.                                                                                                              

In 1917 hadden de eigenaren van De Lairessestraat 55, 57, 61 de grond aan de                            

J.J. Viottastraat in erfpacht gevraagd om hun tuin te vergroten en zich van een vrij uitzicht te 

verzekeren.xxviii Bos vond dat een goed idee en schreef op 8 december 1917: ‘Over het 

algemeen zullen dergelyke verzoeken niet voor inwilliging vatbaar zyn, omdat daardoor het 

stadsbeeld wordt geschaad. In dit geval, waar de open grond aan den hoek van twee straten 

zou komen te liggen, is echter nagegaan of een oplossing ware te vinden, waardoor aan 

gemeld bezwaar kan worden tegemoet gekomen. Die oplossing meen ik gevonden te hebben 

door aan de Viottastraat een plaatselyke verbreeding te geven en er op te rekenen, dat het 

eerste perceel, te bouwen aan de Viottastraat, gerekend vanaf de Banstraat, een weinig 

zywaarts zal uitspringen met de voordeur naar laatstgenoemde straat gekeerd. Een en ander 

is op bygaande tekeningen nader verduidelykt. Van de Banstraat af is dan een niet onaardige 

inkyk in de Viottastraat verzekerd.’ xxix                                                                                                                                                                     

                                                                 

Hoek Banstraat/ Nicolaas Maesstraat, architect Greiner 1923. Het hoekgebouw sloot 

architectonisch aan op het vrijstaande koetshuis/annex garagegebouw vanwege de geknikte 

dakvormen. 
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In de vergadering op 7 februari 1918 van de Commissie van Bijstand in het beheer der 

Publieke Werken werd het verzoek goedgekeurd. Er werd gesteld dat de percelen aan de 

Banstraat ook niet allemaal in de voorgevelrooilijn staan. De voorzitter was ervan overtuigd dat 

de hoek van de J.J. Viottastraat en de Banstraat zou het karakter van een villa-bebouwing 

krijgen en dat er enig groen aangebracht zou worden in de steenmassa. Bos was het met de 

voorzitter eens en zei dat het ‘uiterlyk aanzien, by voorgestelde oplossing, er by zal winnen’. 
xxx  

De omgeving van de Banstraat is gefaseerd gebouwd. Naast het koetshuis/annex 

garagegebouw stond er tot in de jaren vijftig een hoekgebouw dat vanwege het geknikte dak 

architectonisch fraai aansloot op het koetshuis/annex garagegebouw. Het hoekgebouw is in 

1923 gebouwd door architect Greiner.                                                                                                                                                                                        

 

Vergelijkbaar koetshuis/annex garagegebouw                                                                                                      

Een koetshuis/annex garagegebouw is een zeldzaam gebouwtype waarvan er, voor zover 

bekend maar weinig van bestaan. In Amsterdam Oud Zuid heeft nog een gebouw gestaan met 

deze dubbele functie. Het bevond zich tot de illegale sloop op de Prins Hendriklaan 29-31 en 

behoorde bij de villa op hetzelfde adres. Het was gebouwd door de architecten J. de Groot en 

W.J. Wijnja in hetzelfde jaar als het koetshuis/annex garagegebouw in de Banstraat. Het was 

laagbouw met een dubbel schilddak. De voorgevel had een in het midden gelegen getoogde 

ingangspartij. De voorgevel was vrij gesloten met slechts twee kleine stalramen aan 

weerszijden van de ingangspartij en het dak was met platte dakpannen bekleed.                                                                                                                                                            

De Vrije Universiteit (VU) heeft het gebouw in de jaren vijftig gekocht. Volgens de tekeningen 

in het archief van Bouw- en Woningtoezicht heeft de VU het door het Architectenbureau 

Boeyinga en Pals intern laten verbouwen tot laboratorium.                                                                                                                                    

Het gebouw is in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw gebruikt als 

studentensociëteit en was indertijd niet geselecteerd door het Monumenten Selectie Project. 

Echter, na voortschrijdend inzicht, oordeelde de Amsterdamse Raad voor de 

Monumentenzorg (ARM) in 1997 alsnog positief en adviseerde een gemeentelijke 

monumentenstatus.     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                 
Prins Hendriklaan 29,31,  links stal, koetshuis    J. de Groot en W.J. Wijnja, 1918, ontwerp stal,                                                                                                                                                                    

annex garage.  foto ca 1940                                   koetshuis annex garage Prins Hendriklaan 29-31.                                                      
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De voorzitter van de ARM, prof. Ir. M. van den Berg schreef op 7 juli 1997 aan het Stadsdeel 

Zuid: 

´Naar aanleiding van uw verzoek om advies over de monumentale waarde van de Prins 

Hendriklaan 31, het volgende.                                                                                                                                                                    

Prins Hendriklaan 31 is een voormalig koetshuis annex garage, in 1918 toegevoegd aan de 

belendende dubbele villa, Prins Hendriklaan 27-29 uit 1917. Beide zijn ontworpen door de 

architecten J. de Groot en W.J. Rijnja. Villa en koetshuis zijn opgetrokken in een aan het 

traditionalisme verwante bouwstijl. Door overeenkomstige detaillering zijn beide panden aan 

elkaar gerelateerd.                                                                                                                                                                                   

Na verwerving van het koetshuis door de Vrije Universiteit is het pand in de jaren vijftig door 

de architecten B.T. Boeyinga en P. Pals tot laboratorium verbouwd, waarbij toegangen en 

interieur werden gewijzigd en twee dakkapellen werden toegevoegd. Tot voor kort heeft het 

gebouw dienst gedaan als feestruimte. De architectonische waarde is niet bijzonder groot.                                                                                                                                                 

Wel van groot belang is de architectuurhistorische c.q. typologische waarde van het gebouw 

als enig overgebleven oorspronkelijk koetshuis annex garage, behorende bij een villa die is 

gesitueerd in de voor Amsterdam unieke villawijk, het Willemspark. Met uitzondering van het 

gebied binnen de Singelgracht zijn in Amsterdam voor zover bekend geen koetshuizen annex 

garages uit het interbellum (meer) aanwezig.                                                                                                                                                                  

Cultuurhistorische betekenis heeft Prins Hendriklaan 31 als unieke getuigenis van de 

overgangsperiode waarin koets met paarden en de auto gecombineerd werden gebruikt en 

ondergebracht.                                                                                                                                                        

Was de architectonische waarde groter, dan zou een advies tot rijksplaatsing zijn overwogen. 

Vanwege de grote zeldzaamheid van het koetshuis annex garage aan de Prins Hendriklaan 

31 adviseert de ARM u nu om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.’ xxxi   

Op 8 en 9 juli 1997 is ongeveer de helft van het koetshuis illegaal gesloopt. Stadsdeel Zuid 

heeft ondermeer vanwege het advies van de ARM de sloop stil laten leggen maar op 23 

december 1997 is er een sloopvergunning afgegeven en is de rest van het gebouw ook met 

de grond gelijk gemaakt.      

       

                detail luchtfoto Aviodrome                                                                                                                                                                                                                                                                             
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                                          ADDENDUM  

Banstraat 23, 25, 27 

 

          De stedenbouwkundige en cultuurhistorische context  

     van het garagegebouw met paardenstal en dienstwoningen 
                                           door Yteke Spoelstra      28-3-2012 

 

Reactie op het rapport: Banstraat 23,25,27. Bouwhistorische verkenning  

door drs R.G.M. Pince van der Aa voor Hylkema Consultants BV 2011  

 

Drs. R.G.M. Pince van der Aa van Hylkema Consultants heeft in opdracht van de eigenaar 

van de drie panden Banstraat 23,25,27 een rapport geschreven: Bouwhistorische verkenning 

voor de Banstraat 23,25,27 waarin de bevindingen worden bekritiseerd die beschreven zijn 

in het waardestellend rapport: Banstraat 23,25,27. Het garagegebouw met paardenstal en 

dienstwoningen 1918, van drs. Yteke Spoelstra (april 2011). Het rapport van de heer Pince 

van der Aa kwam in maart 2012 in ons bezit en hieronder volgt een reactie op zijn kritiek. 

 

De conclusie van Pince van der Aa over de Banstraat 23,25,27 is: ‘Op basis van verkennend 

bouwhistorisch onderzoek zijn in het complex Banstraat 23,25,27 geen monumentwaarden 

aangetroffen die pleiten voor bescherming als gemeentelijk monument. In haar rapport heeft 

Y. Spoelstra een hogere waardering toegekend dan wij in voorliggende rapportage hebben 

gedaan. Dit vloeit met name voort uit het gegeven dat het complex niet gezien kan worden 

als een bijzonder en zeldzaam gebouwtype. Bovendien zijn de gelijkenissen die Spoelstra 

trekt met de ‘Um 1800’-stijl naar ons inzien onjuist. Ook de rol die de panden zouden spelen 

in de stadsuitbreidingen van Amsterdam hebben wij niet kunnen vinden.’ (p. 27) 

Voordat wij overgaan tot de reactie, vinden wij het van belang allereerst het toetsingskader 

voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten: Handleiding voor de aanwijzing van 

zaken en terreinen als gemeentelijk monument (BMA) en de waarderingscriteria van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) weer te geven. De officiële selectiecriteria die 

opgesteld zijn door het Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) van de gemeente 

Amsterdam komen in grote lijnen overeen met die van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed. De selectiecriteria voor Amsterdam bestaat uit vijf hoofdcategorieën: 

1. Architectonische waarde, 2. Stedenbouwkundige waarde, 3. Cultuurhistorische waarde,  

4. Gaafheid/herkenbaarheid, 5. Zeldzaamheid. 

De selectiecriteria voor Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bestaan ook uit vijf 

hoofdcategorieën: 

I. Cultuurhistorische waarde II. Architectonische waarde, III. Ensemblewaarden/Situationele 

waarde, IV. Gaafheid/herkenbaarheid, V. Zeldzaamheid. 

(http://www.bma.amsterdam.nl/publish/pages/142051/handleidingaanwnggemmon-centrstad20070828.pdf)   

 

http://www.bma.amsterdam.nl/publish/pages/142051/handleidingaanwnggemmon-centrstad20070828.pdf
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Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument   B M A 
  
Het doel van deze handleiding is het vaststellen van een voor iedereen inzichtelijk toetsingskader voor de 
aanwijzing van gemeentelijke monumenten (art. 3 van de Monumentenverordening Amsterdam 2005; 
Gemeenteblad 2005, afd. 3A, Volgn. 296/734). Dit is van belang om beschermingsvoorstellen van 
overheidswege te motiveren en om aanvragen van derden te kunnen beoordelen.  
Het toetsingskader wordt gebruikt bij:  

- het opstellen van de monumentenbeschrijving van de voorgedragen zaak of terrein (monument) door 
Bureau Monumenten & Archeologie;  

- de advisering over de aanwijzing door de adviescommissie monumentenzorg;  
- het collegebesluit over de aanwijzing van de voorgedragen zaak of terrein als gemeentelijk monument.  

 
Inleiding  
De eisen waaraan een zaak of terrein moet voldoen om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke 
monumentenstatus liggen vast in art. 1 van de Monumentenverordening Amsterdam 2005.  
Onder a van dit artikel wordt onder monument verstaan:  
1 zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische 

waarde;  
2 terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak als bedoeld onder 1  
Onder c van dit artikel wordt onder gemeentelijk monument verstaan:  

onroerend monument dat overeenkomstig de bepalingen van deze verordening als gemeentelijk 
monument is aangewezen.  

Deze omschrijvingen sluiten aan bij die in de Monumentenwet 1988. 

Om op grond van deze zeer algemeen geformuleerde kwalificaties monumenten te kunnen aanwijzen moeten 
ze gespecificeerd worden. Om deze reden heeft het college onderstaande criteria geformuleerd.  
 
Selectiecriteria    BMA 
Als ‘zaak’ kunnen alle gebouwen, bouwwerken, straatmeubilair, parken, begraafplaatsen, waterwerken 
(waaronder bruggen en sluizen) en andere infrastructurele werken worden aangemerkt. Zaken met een sterke 
onderlinge samenhang, maar ook groepen van gelijke of seriematig tot stand gekomen gebouwen kunnen als 
‘terrein’ worden beschreven. Daarbij kan gedacht worden aan straatwanden, bebouwing aan pleinen en series 
identieke of vrijwel identieke woonhuizen. Doorgaans wordt dit complex van bebouwing en stedelijke ruimte 
aangeduid als ‘openbare ruimte’.  
 
1 Architectonische waarde:  
a de zaak of het terrein is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant;  
b de zaak of het terrein is een goed voorbeeld van een functionele en/of typologische ontwikkeling;  
c de zaak of het terrein bezit bijzondere esthetische kwaliteiten (massa, ruimtelijke indeling, verhoudingen in 

de gevels, bijzondere of zeldzame detaillering, materiaal- en/of kleurgebruik);  
d de zaak of het terrein heeft een bijzonder of zeldzaam interieur of bevat bijzondere en/of zeldzame 

onderdelen in het interieur;  
e de zaak of het terrein is een goed voorbeeld van het werk van een architect of kunstenaar en neemt een 

belangrijke plaats in zijn oeuvre en/of in de plaatselijke, regionale of landelijke 
architectuurgeschiedenis;  

f de zaak of het terrein is van belang vanwege een constructiewijze die historisch is overgeleverd of  

vernieuwend is voor de tijd van ontstaan (pioniersfunctie). 

 2 Stedenbouwkundige waarde:                                                                                                                                                         

a de zaak of het terrein is een essentieel onderdeel van een in cultuurhistorisch opzicht belangrijk 

stedenbouwkundig of landschappelijk concept;  

b de zaak of het terrein is een onderdeel van een historisch gegroeid stedelijk of landschappelijk gebied en 
speelt daarin een beeldbepalende rol;  

c de zaak of het terrein is van belang vanwege de wijze van verkaveling, inrichting en voorzieningen;  
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d de zaak of het terrein heeft een bijzondere betekenis voor het aanzien van een streek, stad, dorp of wijk 
(oriëntatiepunt);  

e de zaak of het terrein is van belang vanwege de bijzondere kwaliteit van de bebouwing en de (historisch) 
ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen, wateren en/of bodemgesteldheid.  

 
3 Cultuurhistorische waarde:  
a de zaak of het terrein is van belang als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociaal-economische, 

technische of geestelijke ontwikkeling;  
b de zaak of het terrein is van belang als bijzondere uitdrukking van een geografische, landschappelijke of 

bestuurlijke ontwikkeling;  
c de zaak of het terrein is van belang vanwege een plaatselijk, regionaal of landelijk historisch gegeven (feiten, 

gebeurtenissen, bewoners, beroepen enz.). 
  
4 Gaafheid/herkenbaarheid:  
a de zaak of het terrein is van belang vanwege de gaafheid van het exterieur en/of interieur;  
b de zaak of het terrein is van belang als onderdeel van een complex, waarvan de samenstellende delen (hoofd- 

en bijgebouwen, hekwerken, tuinaanleg enz.) een gaaf en herkenbaar visueel karakter hebben;  
de zaak of het terrein is van belang als onderdeel van een stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving   met 

een gave structuur en een herkenbaar visueel karakter. 

5 Zeldzaamheid:  
a de zaak of het terrein is van belang vanwege zijn zeldzaamheid in architectuur historisch, bouwtechnisch, 

typologisch of functioneel opzicht en/of zijn bijzondere ouderdom;  
b de zaak of het terrein is van uitzonderlijk belang vanwege één of meer van de onder 1 tot en met 4 vermelde 

kwaliteiten.  
 
Het gebruik van de selectiecriteria  
Bovenstaande selectiecriteria vormen een hulpmiddel bij de afweging een zaak of terrein al dan niet aan te 
wijzen als gemeentelijk monument. In de regel zullen daarbij verschillende criteria tegelijkertijd van toepassing 
zijn. Alle criteria zijn daarbij gelijk van waarde en kunnen in combinatie met andere criteria een aanvullende 
of compenserende rol vervullen. Zo kunnen bijvoorbeeld minpunten inzake gaafheid gecompenseerd 
worden door een grote mate van zeldzaamheid. En andersom wordt meer waarde gehecht aan gaafheid als de 
zaak of het terrein minder hoog scoort ten aanzien van zeldzaamheid. Het is niet zo dat alle criteria gelijktijdig 
van toepassing moeten zijn om een zaak of terrein aan te wijzen als gemeentelijk monument. Bij enkele grote 
monumenten zal dat het geval zijn, maar dat hoeft niet. In uitzonderlijke gevallen kunnen zaken of terreinen 
zelfs op basis van één criterium aangewezen worden als gemeentelijk monument (bijvoorbeeld zaken of 
terreinen die van grote architectonische waarde zijn omdat ze zijn ontworpen door een belangrijke architect).  
De waardering van een zaak of terrein op basis van bovenstaande criteria is terug te vinden in de door Bureau 

Monumenten & Archeologie opgestelde monumentenbeschrijving en in het advies van de adviescommissie 

monumentenzorg. Op deze manier kan het college een afgewogen beslissing nemen over het al dan niet 

aanwijzen van gemeentelijke monumenten. 

 
 

WAARDERINGSCRITERIA   R C E 
 
I  Cultuurhistorische waarden:  
1. belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociaal-economische, en/of 

bestuurlijke /beleidsmatige en/of geestelijke ontwikkeling;  
2. belang van het object/ complex als bijzondere uitdrukking van een geografische, landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke ontwikkeling; 
3. belang van het object/ complex als bijzondere uitdrukking van een technische en/of typologische 

ontwikkeling;  
4. belang van het object/complex wegens een innovatieve waarde of pionierskarakter; 
5. belang van het object/complex als bijzondere herinneringswaarde; 
 



24 
 

II. Architectuurhistorische waarden:  
1. bijzonder belang van het object/complex  voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek; 
2. bijzonder belang van het object/complex  voor het oeuvre van een bouwmeester, architect of ingenieur;  
3. belang van het object/complex  wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp; 
4. belang van het object/complex  wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 
5. belang van het object/complex  wegens de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur (onderdelen)  

III. Ensemblewaarden/Situationele waarde 
1. betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) 

onderdeel van een complex;  
2.  A. bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving; 
     B.  bijzondere betekenis van het complex voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad of streek; 
3.  A. bijzondere betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot 

de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in de relatie tot de daarbij behorende 
groenvoorziening, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie;   

     B.  bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/ voorzieningen; 
4.  belang van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge 

historisch-ruimtelijke context, en/of in relatie tot de bodemgesteldheid en archeologie;  
  
IV Gaafheid/herkenbaarheid:  
1. belang van het object/complex wegens de architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid van exterieur 

en/of interieur; 
2. belang van het object/complex wegens de materiële, technische en/of constructieve gaafheid ; 
3. belang van het object/complex wegens nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een 

belangrijke historie; 
4. belang van het object/complex wegens de waardevolle accumulatie van belangwekkende historische bouw- 

en gebruiksfasen;  
5. belang van het complex wegens de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de samenstellende 

onderdelen (hoofd- en bijgebouwen, hekwerken, tuinaanleg e.d.)  
6. belang van het object/complex in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de stedelijke, dorpse 

of landschappelijke omgeving;  
 
V. Zeldzaamheid:  
1. belang van het object/complex wegens  absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, 

typologisch of functioneel opzicht; 
2. uitzonderlijk belang van het object/complex wegens relatieve zeldzaamheid  in relatie tot één of meer van de 

onder 1 t/m III vernoemde kwaliteiten.  
 
  

 

Reactie op het door Pince van der Aa geschreven rapport van Hylkema Consultants: 

Banstraat 23,25,27. Bouwhistorische verkenning  

Nadat het eerste waardestellend rapport: Banstraat 23,25,27. Het garagegebouw met 

paardenstal en dienstwoningen 1918, in april 2011 is verschenen, is in februari 2012 door 

ons een tweede rapport met aanvullende informatie geschreven:  

Banstraat 23,25,27. De stedenbouwkundige en cultuurhistorische context van het 

garagegebouw met paardenstal en dienstwoningen. Deel 2.  

Dit tweede deel gaat dieper in op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische context van 

het koetshuis/annex garagegebouw. Hiervoor is het archief van de Dient der Publieke 

Werken  van Amsterdam geraadpleegd en om misverstanden te voorkomen is het rapport 

voorzien van noten en geïllustreerd met gedetailleerd kaartmateriaal.  
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Stedenbouwkundige waarde                                                                                                                                                          

Volgens de schrijver R.G.M. Pince van der Aa van het rapport: Banstraat 23,25,27. 

Bouwhistorische verkenning is de stedenbouwkundige waarde is van het koetshuis/ annex 

garagegebouw neutraal. (p. 26) Pince van der Aa gaat er van uit dat de Banstraat 23,25,27:  

A. geen onderdeel uitmaakt van Berlage’s uitbreidingsplan,   

B. de J.J. Viottastraat al reeds bebouwd was,   

C. het gebouw geen waarde heeft in de zichtas van de J.J. Viottastraat. 

 

A. Banstraat 23,25,27: traditionele stratenpatroon of ontwerp Berlage? 

Pince van der Aa schrijft op pagina 6: ’De Banstraat is, tezamen met de doorgaande straat 

De Lairessestraat, aangelegd als onderdeel van de 19de eeuwse stadsuitleg wat de 

contouren volgde van het uitbreidingsplan van J. Kalff. (…) Het stratenpatroon ten zuiden 

van De Lairessestraat was reeds voor het merendeel bepaald toen Berlage zijn Plan Zuid in 

1917 ontwierp. Te zien is dat het stratenpatroon ten zuiden van de J.J. Viottastraat en de 

Frans van Mierisstraat de uitgangspunten van Berlage volgt, daarboven de uitgangspunten 

van het 19de eeuwse plan. De overgang van de 19de eeuwse uitleg en het Plan Zuid 

geschiedt op deze plek nagenoeg naadloos, zonder verbijzondering waar ten zuiden van het 

Noorder Amstel Kanaal juist wel sprake van is. Ten zuiden van het kanaal begint het ontwerp 

van Berlage pas ‘echt’, daarboven betreft het hoofdzakelijk een aansluiting op bestaand 

weefsel.’(p.6-7)                                                      

Vervolgens op pagina 20: ‘Waar Berlage met zijn Plan Zuid een monumentaal 

stedenbouwkundig ensemble ontwierp van nationale betekenis, is bij de Banstraat sprake 

van een rationele voortborduring op de 19de eeuwse stadsuitbreiding naar contour van Plan 

Kalff en onderscheidt zich binnen de 19de eeuwse planmatige uitbreiding niet in 

noemenswaardige mate.’ (p.20) 

In Deel 2 van ons rapport (Banstraat 23,25,27. De stedenbouwkundige en cultuurhistorische 

context van het garagegebouw met paardenstal en dienstwoningen. Deel 2) zijn de 

uitbreidingsplannen van Amsterdam tussen 1896 en 1917 onderzocht. In Deel 2 is te lezen 

dat er indertijd twee uitbreidingsplannen aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Nadat het 

ontwerp uit 1897 van de directeur Publieke Werken was afgekeurd, heeft Berlage in 1904 

een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. In dit op 11-1-1905 goedgekeurde plan, ‘Plan van 

uitbreiding Zuidzijde der Gemeente’, ontwierp Berlage ten zuiden van de De Lairessestraat 

twee hoven waarvan het westelijk gelegen hof tussen De Lairessestraat, de Jacob 

Obrechtstraat, de Nicolaas Maesstraat en de Banstraat gesitueerd was. De vierkante 

grondvorm van de twee hoven doorbrak het traditionele stedenbouwkundige 

bebouwingspatroon waar ir Kalff in 1877 de aanzet toe gaf. Het eerste uitbreidingsplan van 

Berlage uit 1905 begint dus aan de oostkant van de De Lairessestraat. Zie verder ons  

rapport Deel 2 en het artikel van Vincent van Rossem: ‘Keerpunt in de Nederlandse 

stedebouw: Plan Zuid’, in Berlage en Amsterdam Zuid. 1992. Het koetshuis/annex 

garagegebouw is een van de tastbare herinneringen aan dit eerste plan van Berlage.  

Het pand voldoet daarmee aan de waarderingscriteria: BMA categorie 2. Stedenbouwkundige 

waarde, a. zaak of het terrein is een essentieel onderdeel van een in cultuurhistorisch opzicht 

belangrijk stedenbouwkundig of landschappelijk concept.  

 

B. De bebouwing van de J.J. Viottastraat geen onderdeel van Plan Zuid 

Pince van der Aa schrijft: ‘Voorts wordt door Spoelstra beschreven dat het object Banstraat 

23,25,27 een overgang markeert van het uitbreidingsplan naar contour van het plan Kalff 
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naar het Plan Zuid van Berlage. Op kaartmateriaal is echter te zien dat de Banstraat en de 

J.J. Viottastraat reeds voorzien waren van bebouwing wat geen onderdeel uitmaakte van 

Plan Zuid. De overgang van traditionele planvorming naar het nieuwe plan van Berlage 

geschiedt wel in de buurt van de Banstraat, maar het object speelt zelf geen enkele rol van 

betekenis hierin.’ (p.26) 

In ons rapport: Banstraat 23,25,27 De stedenbouwkundige en cultuurhistorische context van 

het garagegebouw met paardenstal en dienstwoningen. Deel 2, is te lezen dat de eerste 

woningen in de J.J. Viottastraat (op no 46-50) in 1917 zijn gebouwd en dat de straat niet al 

´voorzien was van bebouwing´. Zo vonden wij in het archief van Publieke Werken niet alleen 

gedetailleerde straatplattegronden van de buurt maar ook een interessante briefwisseling uit 

1917-1918 ondermeer tussen directeur Van der Kaa van het Gemeentelijk Bouw en 

Woningtoezicht, directeur Bos van de Dienst Publieke Werken en burgemeester Tellegen 

over de huizenbouw aan de J.J. Viottastraat. Het onderwerp van de briefwisseling was hoe 

omgegaan moest worden met de richtlijnen van het tweede uitbreidingsplan van Berlage uit 

1917. (zie verder Deel 2)  

                                                 Cornelis Schuytstraat      Banstraat   Jacob Obrechtstraat 

 
Detail kaart uit archief Publieke Werken, 1917/1918. De J.J. Viottastraat is nog niet voorzien van 

bebouwing. Ook het koetshuis/ annex garagegebouw is nog niet gebouwd. Berlage’s Plan Zuid 

(1917) is al wel aangegeven op de kaart. 

 

 

C. Banstraat 23,25,27 in de zichtas van de J.J. Viottastraat  

Pince van der Aa hecht geen waarde aan de zichtas van de J.J. Viottastraat: ‘De panden 

Banstraat 23,25,27 hebben dan ook geen bijzondere relatie met de J.J. Viottastraat: 

vanwege de toevoeging van nummer 27 is dit bouwdeel op de kruising van de Banstraat met 

de J.J. Viottastraat komen te staan. Het object kan niet gezien worden als bijzondere 

beëindiging van een zichtas’. (p. 20). 

Op een van de straatplattegronden van Publieke Werken (op pagina 5 in ons rapport Deel 2) 

is niet alleen te zien hoe de J.J. Viottastraat aan de noordzijde in 1918 bebouwd wordt maar 
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ook hoe de zichtas van de J.J. Viottastraat functioneert met aan de oostzijde het 

koetshuis/annex garagegebouw aan de Banstraat 23,25,27 en aan de westzijde het blok met 

vijf herenhuizen aan de Emmastraat 36-44 (1917/1918). 

Het koetshuis/annex garagegebouw Banstraat 23,25, 27 en het blok met de vijf herenhuizen 

Emmastraat 36-44 staan -enigszins uit het lood gesitueerd- in de zichtas van de J.J. 

Viottastraat. Het koetshuis/annex garagegebouw heeft tegenwoordig een beeldbepalende 

functie in deze zichtas. Dat had het gebouw indertijd ook in 1917/1918. (zie verder Deel 2 en 

zie foto op pagina 3 in Deel 2). Berlage was van mening dat garagegebouwen geen 

onderschoven positie in de stedenbouw behoorden te hebben.  

                   

Cultuurhistorische waarde 

Het koetshuis/annex garagegebouw zou geen bijzonder, hybride en zeldzaam gebouwtype 

zijn, (p. 19, 26) omdat volgens de heer Pince van der Aa, het ontwerp niet is veranderd toen 

het gebouw uitgebreid werd met een stal voor vier paarden en een remise voor de koets. 

(p.19) Hij schrijft als conclusie: ‘Het object draagt niet bij aan de herinnering aan de 

ontwikkeling van koets naar automobiel. Naar ons inzien vervalt daarmee het belangrijkste 

argument om het object een hoge zeldzaamheidswaarde toe te kennen.’ (p. 27). 

Maar op bijgaande plattegrond is te zien dat architect Veenemans wel degelijk het ontwerp 

veranderd heeft om een stalling voor de paarden te creëren. Het achterste helft van de 

vierkante begane grond van no. 23 was afgeschermd van de ruimte door een stenen muur. 

De achterste helft was in vieren gedeeld en voorzien van troggen. Vermoedelijk waren de 

vier stallen, zoals gebruikelijk, van elkaar gescheiden door houten schotten. In de achterste 

muur waren vaste stalramen aangebracht. De twee garages daarnaast op no. 25 en no. 27 

waren ongedeelde ruimtes met slechts een werkput om reparaties onder de auto’s te 

verrichten.  

 
 

Venemans, plattegrond begane grond Banstraat 23,25,27, (10-11-1917). Het achterste deel van 

de Banstraat 23 dient als paardenstal met troggen voor vier paarden met in het voorste deel de 

remise voor de koets. Banstraat 25 en 27 zijn autogarage´s met slechts een werkput per garage. 



28 
 

Het aantal gebouwen dat ontworpen is voor deze dubbele functie is echter zeer zeldzaam en 

markeert de overgangsperiode van koets met paarden naar automobiel.  

De Prins Hendriklaan 31, dat ook als zodanig ontworpen was, werd in 2000 illegaal gesloopt.  

Een onderzoek in het databestand van de Kennis Infrastructuur Cultuurhistorie (KICH) 

waarin op landelijk niveau informatie te vinden is over monumenten, levert geen 

vergelijkbaar resultaat op voor dit gebouwtype: als zodanig ontworpen koetshuis/annex 

garage gebouw voor particulier gebruik met dienstwoning in een stedelijke omgeving.   

De conclusie dat dit een zeer zeldzaam gebouwtype is en dat dit, voor zover wij weten, 

waarschijnlijk het laatste exemplaar in Nederland is, is ook de mening van de FEHAC: de 

overkoepelende belangenorganisatie voor het in standhouden van het Nederlandse mobiele 

historische erfgoed. Ze vertegenwoordigen ca 70.000 leden. Volgens een vertegenwoordiger 

van de FEHAC heeft de organisatie een aparte werkgroep geformeerd die het niet rollend 

historisch erfgoed inventariseert, dat te maken heeft met auto's en motoren. Zij kijken dus 

niet naar de architectuur, maar of een pand iets met auto's of motoren heeft te maken, en 

wat de functie is. (cultuurhistorische waarde)  De leden van deze commissie zitten verspreid 

door het hele land en houden ieder hun eigen regio in de gaten. Ze waren erg verbaasd in de 

krant te lezen dat de Bangarage, een voorbeeld van de combi koetshuis/garage, nu opeens 

boven water kwam. Op 29 en 30 november 2011 hielden ze hun jaarvergadering in het 

Autotron in Rosmalen, daar hebben ze nog een keer aan alle duizenden aanwezige leden 

gevraagd, of zij nog van het bestaan wisten van een vergelijkbare garage. Dat was niet het 

geval, aldus de vertegenwoordiger van de FEHAC. (bron: Idi Boudewijn en de FEHAC)  

Het pand voldoet daarmee aan de waarderingscriteria van de RCE:  

categorie V. Zeldzaamheid: a belang van het object wegens absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, (…) typologisch of functioneel opzicht. 

                                                                       
Het mansardedak van de De Lairessestraat 51, zijgevel. 

Het mansardedak van de Banstraat 23, 25, 27. 

 

Architectonische waarde 

Volgens Pince van der Aa is ´de relatie van het complex met de herenhuizen aan de De 

Lairessestraat niet sterk aanwezig vanwege de matige architectuur. Waar de herenhuizen 

hun karakteristiek met name verkrijgen middels de typische dakvorm, ontbreekt juist dit 

karakteristiek bij de garagegebouwen aan de Banstraat.´ (p. 21) 
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Zowel de herenhuizen aan de De Lairessestraat 31-51 als het koetshuis/annex garage 

gebouw hebben een typische dakvorm: het geknikte dak wordt ook wel mansardedak 

genoemd. Deze dakvorm is wel degelijk aanwezig bij koetshuis/annex garagegebouw als bij 

de herenhuizen op de De Lairessestraat. (zie illustraties)  

Maar de ensemblewaarde is gebaseerd op meerdere gronden. Zie verder Deel 2.   

Het pand voldoet daarmee aan de waarderingscriteria van de RCE:  

categorie III: Ensemblewaarden/Situationele waarde: 1. Betekenis van het object als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een 

complex; 

 

Architectuur beïnvloed door de Um-1800 beweging? 

In ons eerste rapport: Banstraat 23,25,27. Het garagegebouw met paardenstal en 

dienstwoningen 1918, (april 2011) staat te lezen: ´Het garagegebouw is ontworpen volgens 

de typische baksteenarchitectuur uit 1915-1917. De bouwstijl lijkt met haar klassieke 

vormgeving en decoraties beïnvloed te zijn door de Um 1800-stijl, die ten tijde van de Eerste 

Wereldoorlog in Nederland in opmars was´. (p. 12).  

Pince van der Aa reageert daarop: ´In haar rapport stelt Spoelstra dat in het ontwerp van 

Venemans verwezen lijkt (p. 12) te worden naar kenmerken uit de ´Um 1800-´stijl. Deze 

sobere architectuurstijl maakt onderdeel uit van een bredere architectuurstroming die Nieuw 

historiserende stijl wordt genoemd. Deze stijl kan geperiodiseerd worden van 1905-1920.  

De Um 1800-stijl omvat kenmerkende onderdelen als een strakke symmetrische opzet met 

een hoofdingang in het midden en een klassieke vormentaal van sokkels, kroonlijsten, attiek, 

balustraden, aangevuld met decoratiemotieven als festoenen, pilasters, lisenen en frontons.´ 

Deze ‘definitie’ heeft Pince van der Aa overgenomen uit R. Blijdenstijn, R. Stenvert, 

Bouwstijlen in Nederland 1040-1940, Nijmegen 2000. (p. 25) Pince van der Aa: schrijft 

verder: ‘Bovendien zijn de gelijkenissen die Spoelstra trekt met de Um 1800-´stijl naar ons 

inziens onjuist.´ (p. 27) 

Pince van der Aa baseert zich met deze uitspraak blijkbaar niet op de juiste literatuur, want 

dan had hij geweten dat de Um 1800- beweging een ruimere betekenis heeft dan hij hier 

omschrijft. Het boek: Um 1800. Architectur und Handwerk in letzten Jahrhundert ihrer 

traditionellen Entwicklung (1908) van architect Paul Mebes vormt namelijk de basis voor 

deze traditionele stijlbeweging. Na het verschijnen in 1908 heeft dit boek als inspiratiebron 

gediend voor veel architecten en daaruit ontwikkelde zich de Um 1800-beweging. 

 

 
Sobere bakstenen gevels uit: Paul Mebes, Um 1800. Architectur und Handwerk in letzten 

Jahrhundert ihrer traditionellen Entwicklung (1908), p. 11. 
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Huizen met een geknikte dakvorm of mansardedak uit: Paul Mebes, Um 1800. Architectur und 

Handwerk in letzten Jahrhundert ihrer traditionellen Entwicklung (1908), p.83 links, p.75 rechts. 

 

Mebes toonde in zijn boek ruim 200 gebouwen in diverse gebouwtypen (Kleinhäuser, 

Städtische Wohnbauten, Landhauser, Gutshöfe und Schlossanlagen, Gartenhäuse, etc) die 

gebouwd zijn rond 1800 in Noord-Europa. Er staan veel gebouwen in met een classicistische 

gevelopbouw en bouwelementen zoals zuilen, pilasters, festoenen ed. maar er zijn ook 

andere voorbeelden die veel soberder zijn met bakstenen gevels of met mansardedaken 

zoals die van het koetshuis/annex garagegebouw. (zie illustraties) 

 

Bouwgeschiedenis 

Pince van der Aa twijfelt aan de functie van de chauffeurswoning boven de garages. Hij 

schrijft : ´Uit de archiefstukken blijkt niet of deze ´bovenhuizen´ bestemd waren voor 

bewoning door personeel van de opdrachtgevers of juist bedoeld voor particuliere bewoning´. 

(p. 7) Dat is een opmerkelijke bewering want het staat in meerdere archiefstukken vermeld. 

Bijvoorbeeld in de aanvraag voor de vergunning en ook de uitgifte voor de erfpacht  (29 -8 -

1917) wordt duidelijk omschreven: ‘Het voornemen bestaat, op dit terrein te bouwen een 

particuliere autogarage met woning voor een chauffeur´. (zie illustraties)  

 

 
Uitgifte in voortdurende erfpacht van grond, gelegen aan de Banstraat (29-8-1917). 
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Aanvraag voor bouwvergunning voor het maken van een autogarage met chauffeurswoning 

(1917). 

 

 

Interieurwaarde 

Wij hebben de begane grond alleen de ruimte van Banstraat 23-25 bezocht en 

gefotografeerd en hebben geconstateerd dat de vier paardenstallen met de troggen 

inderdaad gesloopt zijn. Dat is niet verbazingwekkend omdat het pand jarenlang gediend 

heeft als commercieel garagebedrijf. De scheidingsmuren tussen Banstraat 23, 25, 27 zijn 

nog wel aanwezig maar de achtermuren zijn bij de uitbreidingen van het garagebedrijf in de 

loop van de jaren verdwenen.  

In de twee garageruimtes die in 1917 als lege ruimtes ontworpen waren, viel verder niets te 

slopen. (zie plattegrond hierboven) In het Bouwhistorische Verkenning van Pince van der Aa 

ontbreekt een onderzoek onder de huidige vloer naar de werkputten van de twee garages. 

De voormalige garageruimte op no. 25 is nog steeds een open ruimte omdat het 

tegenwoordig onderdeel uitmaakt van een ‘kantoortuin’. 

De openslaande houten deuren van de garages en het koetshuis zijn vervangen. De huidige 

openslaande glazen deuren met kunststof kozijnen zijn eind 2011 geplaatst. De stootstenen 

zijn wel nog aanwezig.  

  
Banstraat 25, trappaal.                        Banstraat 25, huiskamer voorkant eerste verdieping. 

 

Wij zijn alleen in de gelegenheid geweest om de twee verdiepingen van Banstraat 25 te 

bezichtigen en te fotograferen. De indeling is volgens de plattegrond uit 1917 nog in tact. In 
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de woning is tegenwoordig een badkamer gerealiseerd.  De vele details zoals paneeldeuren, 

deurkozijnen, trappaal, trapleuningen en zelfs bovenlichten met glas -in -lood, geven de 

woning nog een oorspronkelijke uitstraling. Daarentegen is de keuken niet meer uit de 

bouwtijd, het plafond in de woonkamer afgewerkt met schrootjes en de schoorsteenmantel, 

is vermoedelijk in de naoorlogse jaren, gemoderniseerd met wit marmer. Het pand is in het 

onderhoud verwaarloosd maar de bouwkundige staat is stevig en oogt niet als bouwvallig. 

De heer Pince van der Aa schreef als waardevolle aanvulling dat ook no. 27 in authentieke 

staat verkeert: ´Met name bij de woning van Banstraat 27 geldt dat het interieur nog in 

bouwvallige, maar authentieke staat verkeert´. (p. 16). 

 

                 

 

Banstraat 25, huiskamer achterkant eerste verdieping.                                        

 
  

Banstraat 25, huiskamer achterkant eerste verdieping.                                     
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Banstraat 25, tweede verdieping met erkerraam. 

 

 

Banstraat 25, gang eerste verdieping. 
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