
●  Hoogbouw. In Osdorp is deze niet te  
missen, toch staan we er niet vaak bij stil.  
De meeste (toren)flats dateren uit de jaren 
‘60, toen Osdorp aangelegd werd. Verken op 
deze route de kenmerkende gebouwen én 
kunst in de openbare ruimte. 

Al in de jaren ’20 werd er nagedacht over hoogbouw - ‘gestapel-
de woningbouw’ van zes lagen of meer - als verbetering van de 
Amsterdamse volkshuisvesting. In het Algemeen Uitbreidingsplan 
(AUP), het grote uitbreidingsplan van Amsterdam, gaf de vooruit-
strevende stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren hoogbouw 
een grote rol. Samen met open ruimte zoals groen, bijzondere  
gebouwen als scholen en kerken moest hoogbouw voor afwis-
seling in het landschap zorgen. Een esthetisch accent dat het 
stedelijk karakter van de Westelijke Tuinsteden bepaalde. 

Na de Tweede Wereldoorlog, toen de Westelijke Tuinsteden 
werden aangelegd, werd hoogbouw wegbezuinigd omdat de 
bouwwijze nog te kostbaar was. Een lift was bijvoorbeeld een 
enorm gemak, maar een flink kostbare investering. De eerste 
hoogbouwprojecten in Nieuw-West zijn eind jaren ’50 tot stand 
gekomen voor alleenstaanden, zoals de ‘vrijgezellenflat’ in 
Slotermeer. Begin jaren ’60, bij de bouw van Tuinstad Osdorp, 
wordt hoogbouw gebruikelijker. De woningen waren populair, 
vooral onder jonge pionierende gezinnen. Ze voelden zich met 
deze ruime woningen ‘de koning te rijk’. Er heerste een enorm 
enthousiasme onder de nieuwe bewoners, die de tuinstad zagen 
verrijzen. Het was de start van een nieuwe levensfase. En het 
wonen in hoogbouw was modern en gaf- letterlijk en figuurlijk - 
een breder zichtveld.

✱  Start Route – Osdorpplein 
(de nummers corresponderen met de bijbehorende flyer)

10 | Gerrit Bolhuis, Schaapjes, 1966
De bronzen beeldengroep, in de volksmond ‘de lammetjes’ 
genoemd, zijn icoon geworden voor het plein. Samen met de 
bankjes en de fonteinen vormen ze een ontmoetingsplek én 
een geliefde speelplek voor kinderen. Zoals de beeldhouwer het 
graag zag. De glimmende rug, snoet en oren bevestigen dat ze 
veelvuldig geaaid worden. 
➤  Wandel over het Osdorpplein (richting Tussen Meer). 
Stop bij de grote weg, bij het bronzen beeld ‘Hurkende 
jongen’ van David de Goede (1975).
Rechtsaf richting water, en bruggetje oversteken. 
Stilstaan hoek Groenpad / Blomwijckerpad  

3 | Stedenbouwkundig ensemble 
Aan het Groenpad en de Notweg vormen de flats (hoogbouw), 
portiekwoningen (middelhoogbouw) en bejaardenwoningen 
(laagbouw) een doordachte stedenbouwkundige eenheid. 
Afwisseling in hoogte zorgt samen met het groen voor een 
levendig beeld. 
➤  Wandel over het Blomwijckerpad

14 &15 &16| Lex Horn, Berend Hendriks  
en Dick Zwier, Drieluik gevelreliëfs, 1960
Bij de middelhoogbouw zijn drie gevelreliëfs te ontdekken, de kun-
stenaars streefden naar een samensmelting van kunst en architec-
tuur. In de wederopbouwperiode 1945-1970 was het gebruikelijk 
om openbare gebouwen te voorzien van kunst. Bij publieke 
gebouwen reserveerde de overheid telkens 1% van de bouwsom 
voor kunst. Woningcorporaties deden dit minder vaak, en dat 
maakt de reliëfs aan deze woningen aan het Blomwijckerpad bij-
zonder. Opdrachtgever was de christelijke woningbouwvereniging 
Patrimonium. Deze openbare kunstwerken moesten bijdragen aan 
de volksopvoeding van hun christelijke huurders. Bijbelse spreuken 
en psalmen waren de inspiratiebron. Door de overeenkomstige 
geometrische motieven en kleuren vormen de drie werken een 
eenheid. 

volg route, zie achterzijde
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Figuren en Vuur verwijst naar een passage uit psalm 128 -  
Welzalig ieder die den Here vreest, die in zijn wegen wandelt, 
want gij zult eten de opbrengst van uw handen, welzalig gij, het 
zal u welgaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen 
in uw huis; uw zonen als olijfscheuten rondom uw dis. Zie, zo zal 
de man gezegend worden, die den Here vreest. Ladders verwijst 
naar de spreuken 24:27 - Maak buiten uw werk gereed en bereid 
het voor u op het veld; daarna kunt gij uw huis bouwen. Krijger 
verwijst naar de spreuken 24: 33-34 - Nog even slapen, nog even 
sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen, daar komt  
de armoede aangelopen en uw gebrek als een gewapend man
➤  Tussen de gebouwen door ziet u de speelplaatsen  
van architect Aldo Van Eyck| Na de kunstwerken via  
Bullepad wandelen en de Osdorperban oversteken.  
Aan het einde van de Notweg ziet aan uw rechterhand  
de Boutenburgflat

03 | Frans van Gool, Remijden,  
Osdorperban, Klarenburg, Boutenburg  
en Ookmeerweg, 1962 
Woningcomplex ‘5x180’, zo benoemd vanwege de 180 woningen 
in totaal per flat, zijn een duidelijk voorbeeld van de ontwikkeling 
naar grootschaliger bouwen in Nederlandse woonwijken eind 

jaren ’60. Bij de bouw van dit 
complex werd een modern 
bouwsysteem toegepast dat 
de bouwkosten relatief laag 
hield. Dat maakte de huren 
betaalbaar, maar nog altijd 
duurder dan in de binnenstad. 
De architect heeft het complex 
zorgvuldig ontworpen.  
Er is geïnvesteerd in technische 
snufjes die het leven van de 
hoogbouwbewoner eenvoudi-
ger en aangenamer maak-
ten. Na de oorlog vond men 
bijvoorbeeld dat nat wasgoed 
de gebouwen zou ‘ontsieren’. 
Als oplossing koos Van Gool 
voor een uitklapbaar schot 
op het balkon waarachter het 
wasgoed kon worden verbor-
gen. Ook bijzonder is de knik in 
de flats, net als de trappenhui-
zen en de lichte uitstraling van 
de flats. De grasvelden waren 
bedoeld als ‘kijkgroen’, vanuit 
het sociaaldemocratische idee 
dat iedereen er zo iets aan 
had. De huismeester zag hier 
streng op toe! 

Enkele jaren geleden zijn de flats gerenoveerd, duidelijk zichtbaar 
aan de vernieuwde ingangspartijen. Woningcorporatie De Key 
won met Flat Remijden zelfs een renovatieprijs vanwege de grote 
rol voor energiebesparing. Woningen zijn inmiddels ook niet meer 
alleen te huur, maar worden steeds vaker verkocht. De flats 
bewijzen dat hoogbouw een bijzondere schoonheid kan hebben.
➤  Wandel tussen de nieuwbouw aan de Geer Ban  
(van o.a. ONX architecten, Dam & Partners Architecten, 
KOW architecten) door naar Meer en Vaart.  
Steek over en ga rechts van het Oeverpad het groene 
hofje in, langs het carillon, langs en tussen de 6 flats door. 

05 | W. Bruin, H.T.Vink, W. van de Kuilen, 
Ruimzicht en Vrijzicht, 1967  
De zes torenflats worden ook wel Torenwijck genoemd. De straten 
waaraan de flats liggen heten Ruimzicht en Vrijzicht en zijn niet naar 
het uitzicht vernoemd, maar naar de namen van oude boerderijen 
in de omgeving die werden gesloopt om tuinstad Osdorp aan te 
kunnen leggen. 
➤  Wandel naar Meer en Vaart, stop bij de brug.  
Aan de overkant is op een voormalig schoolgebouw,  
nu het Talentenhuis een reliëf te zien. 

12 | Josje Smit, Ballende kinderen, 1965 
(de kunstenaar is niet Jan Mammen, zoals eerder onjuist vermeld.)
In tegenstelling tot bij de woningen aan het Blomwijckerpad is dit 
een reliëf aan een openbaar gebouw. Het beeld is tegelijkertijd 
opgeleverd met de school. De figuren zijn wat geabstraheerd zoals 
de kunstenaars Picasso en Braque dit deden begin 20e eeuw. Het 
gebruikte materiaal is keramiek cement of ferro-cement. En als je 
goed kijkt zie je dat het meisje mogelijk een wat kort en pikant rokje 
aan heeft voor de jaren ’60. In het gebouw is nog een reliëf te zien.
➤  Wandel door langs de oever voorbij Theater de 
Meervaart, tot de rode picknicktafels van Hans Defauwes 
meubelmaker, BIGNICKS genaamd uit 2009

06| Arthur Staal,  
Meer en Vaart, 1964 
Arthur Staal heeft diverse flats in 
Osdorp ontworpen. Vanaf hier 
ziet u in de verte ook een ander 
gebouw van de architect:
(09)  Galerijwoningen op 
winkelstrip aan de Pieter Caland- 
laan nr. 230, waarbij de beton-
nen trappenhuizen opvallen.

➤  Wandel via de waterkant met de bocht mee naar 
het volgende kunstwerk 
 
13 | Herman Makkink, Wegwerphuisje, 1989 
Het stenen huisje met patchwork 
aan metselwerk doet denken aan 
de verspijkerde schuren die in het 
gebied stonden, toen dit nog polder-
landschap was met tuinkassen. De 
kunstenaar gebruikt regelmatig het 
materiaal steen, in de vorm van bol-
len, cilinders en koepels. Bij het beeld 
kan je ook denken aan ruïnes, een fascinatie van de kunstenaar. 
De vreemde vormen contrasteren sterk met de omgeving.

07 & 08 | Flats aan de S.F. Osstraat  
en de Eastonstraat, aan de overkant van  
de Cornelis Lelylaan
➤  Wandel terug naar het Osdorpplein over Meer en Vaart.

Beeld: Stadsarchief Amsterdam, Archief Publieke Werken, Victorien Koningsberger,


