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Amsterdam staat bekend om haar rijke grachtenpanden, karakteristieke negentiende-eeuwse wijken 
zoals de Vondelbuurt en de bijzondere Amsterdamse School-wijken in de ring ‘20-‘40. Elk van deze 
‘schillen’ vertelt een verhaal over Amsterdam: over het rijke handelsverleden, de revolutiebouw en 
de opkomst van Amsterdam als het Mekka van de sociale woningbouw. Minder bekend is echter 
een specifiek verhaal dat zich afspeelde in de jongste schil: de naoorlogse tuinsteden. Hier liggen 
de wortels van een nieuwe episode in de woningbouw, waarin de woningnood de toon zet en de 
conservatieve woningbouwsector een ongekende rationalisering doormaakt: het verhaal van de 
zogenaamde ‘systeembouw’.

Dit verhaal speelt zich niet alleen in Amsterdam af. Aan het begin van de jaren zeventig was circa 
15% van de 2.2 miljoen nieuwgebouwde woningen in Nederland uitgevoerd in systeembouw.1 In 
Amsterdam ligt dit percentage echter hoger: rond 1968 – grofweg tot aan de Bijlmer – behoorde een 
kwart van de ruim 70.000 woningen tot de classificatie systeembouw.2 Een recente inventarisatie telt 
zelfs 36.700 Amsterdamse systeemwoningen tot 1975.3 Omdat veel van deze woningen aan renovatie 
of sloop toe zijn, wordt cultuurhistorisch onderzoek naar dit fenomeen steeds relevanter. Dit paper 
dient als inleiding voor het onderzoek naar systeembouw in Amsterdam en behandelt verkennend de 
totstandkoming van systeembouw in Nederland. 

Systeembouw kan gezien worden als een antwoord op de vraag naar gerationaliseerde woningbouw. 
Rationalisering is dus een belangrijk onderdeel en zal in het eerste deel van dit paper behandeld 
worden. Het tweede deel van deze verkenning zal uitweiden over het ontstaan, toepassing en de 
cultuurhistorische waarde van systeembouw.

1 Noud de Vreeze, Woningbouw, inspiratie & ambities. Kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw in 
Nederland, Almere 1993, p. 266.
2 J.J. van der Velde, Stadsontwikkeling van Amsterdam, 1939-1967, Amsterdam 1968, p. 218.
3 Bouwhulpgroep, documentatie systeemwoningbouw ’50-’75, Eindhoven 2013, p. 40, module 2.
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deeL I: ratIoNaLIsatIe
een opmerking vooraf betreft rationalisatie

Aan de basis van systeembouw staat rationalisatie: het zo doelmatig en efficiënt mogelijk inrichten 
van het ontwikkelings- en arbeidsproces om zodoende kosten en risico’s zoveel mogelijk in te perken 
en output te verhogen. Rationalisatie in de woningbouw onderscheidt zich in twee fenomenen: 
de rationalisering van de organisatie en de rationalisatie van de productie. Met organisatie wordt 
bedoeld bouwregelgeving, vergunningen, ontwerp, planning, logistiek et cetera. Rationalisatie van 
productie is het sneller – en dus meer – maken van (onderdelen van een) woningen. 

Een manier om de productie te rationaliseren is door de werkzaamheden te mechaniseren, ofwel het 
gebruik van machines zoals kranen, liften, vrachtwagens, et cetera. De overgebleven ambachtelijke 
handelingen kunnen worden gerationaliseerd door ze te vereenvoudigingen – te fragmenteren – 
in kleinere repetitieve taken, bijvoorbeeld aan een lopende band. De arbeider hoeft zo weinig te 
weten, te leren of te denken. Deze werkmethodes kennen we vooral uit de productie-industrie, en 
kreeg in de bouwnijverheid dan ook de term ‘industrieel bouwen’; de woning als een industrieel 
fabrieksproduct. Naast productieverhoging van ambachtelijk werk, maakte de rationalisatie van 
handelingen het ook mogelijk om ongeschoolde werkers in te zetten. De industriële revolutie in de 
productie-industrie had reeds bewezen dat ambachtelijk werk middels rationalisatie van handelingen 
en arbeid (mechanisering en fragmentering) kon worden vervangen door ongeschoolden. Zo werd 
het werk geschikt voor een grotere populatie (incluis vrouwen en kinderen) die goedkoper waren dan 
ambachtslieden, met alle sociale gevolgen van dien.

Maar de bouwnijverheid –  en met name de woningbouw – had de industrialisatiedans ontsprongen en 
opereerde in de eerste helft twintigste eeuw niet veel anders dan voor de revolutie. Met de negatieve 
consequenties van rationalisatie in het achterhoofd, is het niet vreemd dat het onderwerp een heet 
hangijzer was binnen de conservatieve discipline van de woningbouw. De architecten opkwamen op 
voor hun creatieve vrijheid, de kleinere aannemers wilden zich weren tegen de grote bouwers en de 
vakbonden namen het op voor de ambachtslieden.

Het interbellum: crisis en ontwikkeling

‘Der Krieg ist ein Winterschlaf der Kultur’, zei Nietzsche4. Maar oorlog – bij uitstek een periode van 
schaarste – leidt ook vaak tot inventiviteit en technologische vooruitgang, tijdens en achteraf, ten 
goede en ten kwade. Hoewel Nederland niet actief betrokken was bij de Eerste Wereldoorlog, leverde 
de geïsoleerde ligging toch de nodige problemen op. Veel vaklieden waren gemobiliseerd zodat er een 
tekort was aan geschoolde arbeid en voor bouwmaterialen betaalde men woekerprijzen, waardoor 

4Yong-Soo Kang, Nietzsches Kulturphilosophie, Würzburg 2003, p. 61.

Afb. 1: Arbeiders aan de lopende band 
in een Ford-fabriek, 1913 [Wikimedia].

Afb. 2: De stand van zaken in de bouw-
nijverheid begin twintigste eeuw 
[Beelbank Nationaal Archief].
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de (sociale)woningnood steeds nijpender werd. Deze problemen gaven aanleiding tot de organisatie 
van een Nationaal Woningcongres in 1918. Het was op dit congres dat de toenmalige Amsterdamse 
directeur van Bouw- en woningtoezicht J. van der Waerden nogal wat stof deed opwaaien met zijn pre-
advies voor een nationaal geleide standaardisatie van de woningbouw.5 Zijn voorstel behelsde onder 
andere het beperken van het aantal door de overheid gefinancierde woningtypen (de normaalwoning) 
en sterke standaardisering van woningonderdelen.6 

De voordelen van normaaltypes waren reeds bekend, zoals de standaardstations van de 
Staatsspoorwegen, waarvan er bijna honderd zijn gebouwd in de jaren zestig van de negentiende 
eeuw. In de productie-industrie, die aan het begin van de twintigste eeuw steeds globaler en complexer 
werd, was men tevens bezig om afmetingen, kwaliteitseisen, toleranties en bevestigingsmiddelen 
te standaardiseren. Normalisatie werd als modern en onvermijdelijk gezien. Voor de progressieve 
architecten en ontwerpers van De Stijl en Bauhaus, waaruit het Nieuwe Bouwen voortvloeide, was 
rationalisatie de manier om hun discipline te verbinden met de geïndustrialiseerde samenleving en 
tevens een middel om hun sociaalgeëngageerde agenda vorm te geven. De sociale woningbouw was 
vanzelfsprekend de sector waarin ze de noodzaak voor ver doorgevoerde rationalisatie zagen.

Maar de bedrijfstak van de woningbouw was voornamelijk star en conservatief, waar al sinds jaar 
en dag ambachtelijk en volgens beproefde methodes werd gebouwd met baksteen, hout en 
dakpannen. Van der Waerden stuitte dan ook op veel onbegrip: ‘Als we krijgen normaalwoningen, 
dan krijgen we ook normaal huisraad, alles normaal, maar ik vrees abnormale menschen en ik 
hoop dat Nederland daarvoor bewaard blijft’.7 Anderen vreesden dat normalisatie geschoolde 
arbeid zou verdringen of zagen zichzelf als architect overbodig worden: architectuur mocht niet 
tot confectieproduct verworden. Onder de voorstanders waren Hendrik P. Berlage, Karel P.C. de 
Bazel en de Rotterdamse gemeentearchitect Jacobus J.P. Oud. Grote bouwopgaven vroegen om 
een andere organisatie van het bouwbedrijf stelden ze: ‘Woningproductie moet massaproductie 
worden’.8 Voor Van der Waerdens Haagse collega Bakker Schut klonk normalisatie van de gehele 
woningbouw als te Amerikaans en hij meende, zoals de meeste aanwezigen, dat het realistischer was 
om woningonderdelen te normaliseren.9 Er werd een commissie ingesteld door het Nederlandsch 
Instituut voor Volkshuisvesting, belast met het onderzoek naar de voordelen van normalisatie. In het 
rapport, gepubliceerd in 1920, werd geconcludeerd dat de normalisatie van bouwverordeningen en 
herhaling van bouwplannen haalbaar was, maar de tijdwinst en kostenbesparing door de normalisatie 
van woningtypen en gebouwonderdelen zou niet opwegen tegen de esthetische en maatschappelijke 

5 E.M.L. Bervoets, ‘Betwiste deskundigheid. De volkswoning 1870-1930, in: J.W. Schot et al. (red.), Techniek in 
Nederland in de twintigste eeuw. Deel VI. Stad, bouw, industriële productie, Zutphen 2003, p. 130.
6 J. van der Waerden en H.P. Berlage, Normalisatie in woningbouw, Rotterdam 1918, pp. 2-3.
7 Aldus L. van Buren namens de Federatie van Amsterdamsche Bouwverenigingen in: Niels L. Prak, Het 
Nederlandse woonhuis van 1800-1940, Delft 1991, p. 158.
8 Van der Waerden 1918 (zie noot 5), p. 22.
9 Bervoets 2003 (zie noot 4), p. 131.

Afb. 3: Voorpagina van de publicatie van Berlage 
en Van der Waerden [auteur].
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schade.10 Deze conclusie maakte echter nog geen eind aan de discussie. De Stijl architect en polemist 
Jan Wils vond het maar een ‘tamme’ conclusie en vroeg zich af: ‘Is het de sleur, is het de onwil of wat 
is het dat men maar steeds blijft bouwen zoals het vroeger werd gedaan…’11 

Dezelfde Wils was ondertussen bezig met het ontwerpen en bouwen van een nieuwe timmerfabriek 
in Zaandam. De opdrachtgever was Cornelis Bruynzeel sr., die tijdens zijn reis door de Verenigde 
Staten in aanraking kwam met het nieuwe materiaal multiplex en het idee had gekregen hiervan 
op grote schaal gestandaardiseerde deuren te fabriceren. Het industrieel vervaardigen van 
standaardmaat deuren was sneller en maakte het mogelijk om direct uit het magazijn te leveren, 
waardoor het proces aanzienlijk goedkoper en gestroomlijnder werd. Aanvankelijk werden 
Bruynzeels deuren met veel scepsis ontvangen, maar binnen een aantal jaar produceerde de fabriek 
duizenden standaarddeuren per dag, gevolgd door de bekende standaard Bruynzeelkeukens.12 Ook 
standaard (stalen) ramen wonnen langzaam terrein vanwege de lage kostprijs. Ondanks de weerstand 
werd rationalisatie in de vorm van standaardisatie, mede door de crises van de jaren dertig en de 
steeds grotere woningbouwopdrachten, steeds onvermijdelijker. Waren het niet de gemeentelijke 
woningbouwdiensten, dan waren het wel de op winst beluste zelfbouwers die er alles aan gelegen 
was de prijs zo laag mogelijk te houden. Echter, van genormaliseerde detaillering, plattegronden of 
de standaard staatswoning waar Van der Wearden zich hard voor maakte, was nog lang geen sprake.

Ingenieurs en de eerste systemen

In de jaren twintig van de vorige eeuw stapte een nieuwe groep in het domein van de sociale 
woningbouw: de civiele ingenieurs. Bekend met de merites van het relatief nieuwe materiaal 
beton, zagen ze in de sociale woningbouw, geteisterd door hoge baksteenprijzen en een tekort aan 
geschoolde arbeid, een aantrekkelijke nieuwe markt. Beton was namelijk een materiaal waarmee 
men sneller kon bouwen dan met baksteen, terwijl de toepassing ervan weinig ambachtelijke kennis 
vereiste. Daarnaast maakte het werken met herbruikbare bekistingen het mogelijk om eenvoudig veel 
repetitieve woningen of elementen te bouwen. 

Een van de vroegste proeven in Nederland werd uitgevoerd in Santpoort. Daar bouwden de ingenieurs 
Henry J. Harms  en George Small in 1911 een woning die in één keer gegoten werd met gietijzeren 
mallen.13 Berlage, die zich bewust was van het belang van beton, was hier ook bij betrokken. 

10 Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting, Normalisatie in den woningbouw. Rapport uitgebracht door de 
commissie, benoemd door het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting in zake normalisatie in den woning-
bouw, Amsterdam 1920, pp. 7-12.
11 Jan Wils, ‘Het normalisatierapport’, Het Vaderland 27 maart 1920 (extra weekblad ter bestrijding der woning-
crisis); Jan Wils, ‘Besparing van arbeidskracht’, Het Vaderland 17 april 1920 (extra weekblad ter bestrijding der 
woningcrisis).
12 Martin Redeke (pseud. van Maurits Dekker), 50 jaar Bruynzeel. 1897-1947, z.p., 1947.
13 Herman van Bergeijk, ‘Een eerste monument van een nieuwe bouwkunst. Het gegoten huis in Santpoort uit 
1911’, KNOB bulletin 113 (2014), nr. 4, pp. 170-187.

Afb. 4: Voorpagina van de publicatie over de bevindin-
gen van de commissie betreft rationalisering [auteur].
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Deze methode zou bij hoge repetitie rendabel zou zijn, maar gezien de negatieve reacties op hun 
project hoefden de ingenieurs daar niet op te rekenen. Harms en Small gingen uiteindelijk failliet, 
maar in de jaren twintig werden er opnieuw proeven gedaan, nu grootschaliger. Veel gemeentelijke 
woningdiensten werden toen geleid door civiel ingenieurs, zoals Arie Keppler in Amsterdam, die 
minder moeite hadden om te experimenteren met beton. Betondorp in Watergraafsmeer is hiervan 
een voorbeeld. Maar ook in Rotterdam, Scheveningen, Den Haag, Utrecht en ’s-Hertogenbosch werd 
geëxperimenteerd. Naast gietbouw is er ook van montagebouw met geprefabriceerde elementen 
en stapelbouw met betonblokken gebruik gemaakt.14 Timmerwerk was gereduceerd tot het grove 
bekistingswerk, het metselen werd volledig overbodig of efficiënter door grotere holle betonblokken 
(B2-blokken) en ongeschoolden konden het giet en stampwerk op zich nemen. Met deze 
bouwsystemen werd de eerste grote maar moeizame stap gezet in de richting productierationalisatie 
in de woningbouw.

De woningen waren echter niet populair. De architectuur was anders dan men gewend was en er 
speelden daarnaast allerlei bouwfysische problemen. In ’s-Hertogenbosch voerden traditionele 
aannemers een ware hetze tegen de betonwoningbouw, dat de werkelozen dan wel aan een baan 
hielp, maar toch 400 gulden per woning duurder was dan baksteen.15 Over de meerprijs ontstond 
vanzelfsprekend politiek gesteggel. Ook liet de kwaliteit van cement nog wel eens te wensen 
over; fraude met cementkwaliteit en mengverhoudingen kwam geregeld voor.16 Door politieke 
verdeeldheid, de niet aflatende lobby van de baksteenindustrie en de dalende kostprijs van 
conventionele bouwmaterialen, verdween het beton – en daarmee de eerste bouwsystemen – weer 
uit de woningbouw. 

systeembouw in internationale context

Op het moment dat in Nederland de traditionele draad weer werd opgepakt, begon Martin 
Wagner in 1926 met de bouw van 31 bouwblokken in Friedrichsfelde, Berlijn, gebaseerd op het in 
Watergraafsmeer toegepaste systeem ‘Bron’.17 In dezelfde periode startte Ernst May in Frankfurt 
met de bouw van 1400 flatwoningen in een vergelijkbaar ‘plattenbau’-systeem. In tegenstelling tot 
Nederland was de Weimarrepubliek een grote industriestaat waar in de beginjaren actief werd ingezet 
op de rationalisering en industrialisering van de woningbouw. Deze korte opbloei van großsiedlung-
woningbouw moet gezien worden in het licht van de herstellende economie, het ernstige woningtekort 

14 In totaal werden er tien verschillende systemen toegepast: Bervoets 2003 (zie noot 4), p. 136. Zie ook Marieke 
Kuipers, Bouwen in beton. Experimenten in de volkshuisvesting voor 1940, Zeist 1987.
15 Ed Smits en Hans Willems, ‘Bosch beton. Volkswoningen aan het begin van de jaren twintig’, in: Hans Willems 
et al. (red.), De onderste steen boven. 25 jaar bouwhistorie in ’s-Hertogenbosch, Utrecht z.d., p. 211. (206-214).
16 Herdis A. Heinemann, Historic Concrete. From concrete repair to concrete conservation, Delft 2013, pp. 48-52.
17 Ulrich Knaack, Sharon Chung-Klatte en Reinhard Hasselbach, Prefabricated systems. Principles of construction, 
München/Berlijn/New York 2012, pp. 19-22. (wordt door auteurs systeem Occident genoemd, de naam van de 
aannemer die het Bron systeem heeft ontwikkeld).

Afb. 5: Woning in Watergraafsmeer opgetrokken uit betonblokken [Beeldbank Amsterdam].

Afb. 6: Berlijnse woningen in aanbouw met het in Nederland ontwikkelde 
en toegepaste systeem ‘Bron’ [Herbert 1984].
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en de angst voor de ‘ontevreden massa’ die voor politieke instabiliteit zou kunnen zorgen.18 
Maar ook deze beweging bleek een kort leven beschoren, toen eind jaren twintig de wereldwijde 
recessie toesloeg en het nationaalsocialistische sentiment zich keerde tegen de moderniteit. 
Toch bleven ‘Duitse’ architecten en ingenieurs zoals Walter Gropius, Konrad Wachsmann, Bruno 
Taut, May en Wagner nog veel experimenteren met industriële vervaardigde systeemwoningen.19 
Staalbouwsystemen kregen daarbij bijzondere aandacht. Enerzijds had dit te maken met een dip in 
de staalhandel, waardoor de Duitse staalindustrie met een overschot zat, anderzijds kwam het door 
de focus op staalbouw in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten; concurrerende industriestaten die 
nauwlettend in de gaten werden gehouden.20

In Groot-Brittannië werden tussen 1920 en 1928 meer dan 10.000 Dolonco staalframesysteemwoningen 
gebouwd.21 Ook over de verdiensten van het Atholl-, Braithwaite en Weir-systeem werd veel 
gepubliceerd; over de tekortkomingen echter aanzienlijk minder. Toch stuitte systeembouw hier, 
net als in Nederland, op veel weerstand van architecten, aannemers en vakbonden. In de Verenigde 
Staten kende de geïndustrialiseerde woningbouw tevens een sterke impuls tijdens de turbulente 
jaren van vrede. Bedrijven als Aladdin Homes en Sears, Roebuck and Co. verkochten tezamen ruim 
140.000 gestandaardiseerde kant-en-klare mail order homes, terwijl de staalindustrie woningbouw in 
staal propageerde, overigens met beduidend minder resultaat.22 Aanhoudend succes in Europa bleef 
echter uit. Pas na de Tweede Wereldoorlog, toen de woningnood nog hoger was, de oorlogsindustrie 
zonder werk zat en de centrale overheden van huisvesting een landelijk speerpunt maakten, kwam de 
definitieve rationaliseringsslag op gang.

de sociaaleconomische context van de wederopbouw

Na de bevrijding van Nederland werd de prangende woningnood ‘volksvijand nummer één’. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog waren 82.000 woningen verwoest en meer dan 400.000 woningen licht of 
zwaar beschadigd.23 De afgekondigde bouwstop in 1942 had er daarnaast toe geleid dat de benodigde 
productie van circa 40.000 woningen per jaar niet gehaald was. In 1946 werd het tekort in geheel 
Nederland geschat op 200.000 woningen, en vrij rap opgeschroefd naar 500.000. Ook Amsterdam had 

18 Gilbert Herbert, The dream of the factory-made house. Walter Gropius and Konrad Wachsmann, Cambridge/
London 1984, pp. 49.
19 Al deze architecten/ingenieurs zijn Duitsland ontvlucht in de jaren dertig. May en Wagner vanwege politieke 
associaties en Gropius, Wachsmann en Taut vanwege hun Joodse komaf. May kwam terecht in Afrika, de rest 
begon een succesvolle carrière aan hooggeplaatste Amerikaanse universiteiten.
20 Herbert 1984 (zie noot 17), pp. 69-70.
21 Herbert 1984 (zie noot 17), pp. 19-21.
22 Website Sears Archives: < http://www.searsarchives.com/homes/ > (2 juli 2015); Aladdin homes: web-
site Clarke Historical Library (Central Michigan University) < https://www.cmich.edu/library/clarke/
ResearchResources/Michigan_Material_Local/Bay_City_Aladdin_Co/Pages/default.aspx > (2 juli 2015); Paul 
Bromberg, Doelmatig bouwen en wonen, New York 1945, pp. 41-43.
23 Helma Hellinga, ‘De woning als massaprodukt’ in: Koos Bosma en Cor Wagenaar (red.), Een geruisloze door-
braak, Rotterdam 1995, p. 242. (pp. 242-267)

Afb. 7: Tekening van het ‘kupferhaus’-systeem 
van Walter Gropius, 1932 [Gilbert 1984].

Afb. 8: Mail order homes van Sears, 
Roebock & Co [searsarchives.com].

Afb. 9: Atholl-
woningen in aanbouw 
[theglasgowstory.
com].
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geleden tijdens de bezetting met 452 vernietigde en gesloopte huizen en ruim 5000 onbewoonbare 
woningen, onder andere door houtroof.24 13.000 gezinnen hadden dringend een eigen huis nodig, en 
door uitgestelde huwelijken en de terugkeer van gedeporteerde Amsterdammers groeide dit tekort 
met de dag. Tegen 1946 werd berekend dat er in de hoofdstad circa 26.000 woningen nodig waren 
voor een gezonde woningmarkt – wat later overigens een grove onderschatting bleek te zijn. Om dit 
tekort niet verder te laten oplopen, en op den duur ook weer in te lopen, moest er op korte termijn 
veel worden gebouwd. 

Maar de wederopbouw werd overschaduwd door zowel sociale als economische problemen. 
Een primair sociaal probleem was het altijd wederkerende tekort aan geschoolde arbeid. Het 
ambachtsonderwijs was in de bezettingsjaren volledig stil komen te liggen, waardoor men met 
traditionele bouwmethoden niet de benodigde productie kon bereiken. Dit tekort bleek ook in latere 
jaren problematisch, door het vertrek van tienduizenden Nederlandse vakarbeiders naar West-
Duitsland vanwege de hogere lonen aldaar.25 In Nederland kwam de discussie over loonsverhoging 
in een impasse, met als gevolg een twee weken durende bouwstaking in 1960, waarmee in dat jaar 
421.000 manuren verloren gingen.26 De woningproductie kreeg een jaar later nog een tegenslag te 
verduren door de invoering van de vrije zaterdag voor de bouwnijverheid. Om meer vakarbeiders 
naar Amsterdam te lokken werden er speciale regelingen getroffen. Aan de Populierlaan bouwde 
de Nederlandse Maatschappij voor Volkshuisvesting (NEMAVO) driehonderd ‘sobere’ woningen voor 
een aantal metaalbedrijven, die daarmee arbeiders van buiten de stad konden aantrekken met de 
belofte van een gezinswoning.27 Voor woningzoekende bouwvakkers van elders werden ‘bijzondere 
faciliteiten’ vrijgemaakt, mits ze beloofden ten minste twee jaar in Amsterdam te blijven wonen en 
werken.28 

Daarnaast waren er nog economische obstakels die de wederopbouw bemoeilijkten. In de eerste 
wederopbouwjaren was er een tekort – ergo hoge kostprijs – aan traditionele bouwmaterialen zoals 
baksteen en vooral hout.29 Tevens vormde de financiering van de benodigde materialen een uitdaging 
omdat er een groot tekort was aan deviezen, waardoor besparing en vervanging van bijvoorbeeld 
hout een belangrijk punt werd. Het is om de hierboven beschreven problemen dat de overheid, die de 
taak van volkshuisvesting op zich had genomen, een tweeledige strategie uitstippelde: enerzijds werd 

24 Egbert Ottens, Ik moet naar een kleinere woning omzien want mijn gezin wordt te groot, Amsterdam 1985, pp. 
124-125.
25 Volgens het jaarverslag 1963 van de Centrale Directie (orgaan van het Ministerie van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting) werkten op dat moment 18.000 Nederlanders in de Duitse bouwnijverheid: H. T. Siraa, Een 
miljoen nieuwe woningen. De rol van de rijksoverheid bij de wederopbouw, volkshuisvesting, bouwnijverheid en 
ruimtelijke ordening (1940-1963), Delft 1989, p. 123.
26 W. J. P. M. Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland:…, Alphen aan den Rijn 1980, p. 297, geciteerd uit: 
Siraa 1989 (zie noot 23), p. 123.
27 Elizabeth Fisher, Bouwen en wonen. Aspecten 40 jaar volkshuisvesting, Amsterdam 1968, p. 53.
28 Ottens 1985 (zie noot 22), p. 131.
29 In 1946 zijn de beschikbaarheid van hout en houtbesparende technieken veelbesproken onderwerpen in 
de vakliteratuur, zoals de driedelige serie ‘Houtbesparing in de woningbouw’ in Bouw van 19, 26 oktober en 2 
november.
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er ingezet op standaardisering en rationalisering van de traditionele bouw om kosten en geschoolde 
arbeid te besparen, anderzijds werd de ontwikkeling van nieuwe rationele bouwsystemen en de 
industrialisatie van de woningbouw in het algemeen gestimuleerd.

top-down rationalisering

De wortels van de rationalisatiekwestie liggen zoals eerder besproken in de jaren net na de Eerste 
Wereldoorlog. Het bereik en effect van deze initiatieven was echter beperkt. Pogingen tot radicale 
normalisering zoals uniforme bouwverordeningen en standaardontwerpen bleken een vruchteloze 
exercitie. Hier kwam verandering in tijdens de bezettingsjaren. Reeds eind 1941 besefte het de facto 
regeringscommissariaat dat de woningbouw een planningsprobleem van de eerste orde zou zijn na 
de oorlog.30 Echter, dankzij de in 1942 afgevaardigde bouwstop was er meer dan voldoende tijd en 
mankracht om een dergelijk plan tot in de puntjes uit te werken. Grote aantallen studiegroepjes 
en commissies werkten met of onder regeringscommissaris Johan Ringers aan vele rapporten met 
voorstellen voor standaard plattegronden, minimum normen, standaard woningen, algemene 
verordeningen en zelfs modellen voor politieke en economische hervormingen. In respectievelijk 1943 
en ‘44 werden stichting Bureau Documentatie Bouwwezen (onderdeel van de Nederlandse Stichting 
voor Statistiek) en stichting Ratiobouw opgericht, die op wetenschappelijke wijze naar ‘objectieve’ 
antwoorden zochten voor de problemen in de bouw. Met het einde van de oorlog in zicht werd 
rationele woningbouw als essentieel gezien voor de nationale wederopbouw. Niet alleen moest snelle 
en volledige provisie van woningen de makkelijk op te ruien ‘stuurloze massa’ onschadelijk maken, 
een gestandaardiseerde bouwnijverheid is objectief en kwantificeerbaar.31 Zo kon de woningbouw 
tevens dienen als stuurwiel voor de nationale economie. 

De feitelijke rationaliseringsslag na de bevrijding werd top-down gedirigeerd en gepropageerd door 
de rijksoverheid, haar ministeries en aangewezen organisaties op basis van de tijdens de bezetting 
ontwikkelde plannen. In 1948 ontwikkelde De Centrale Directie voor de Volkshuisvesting, een 
stimulerend orgaan van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, de zogenaamde 
normaalwoning. Deze traditioneel gebouwde vrijstaande woningen waren bedoeld voor de kleinere 
gemeentes, die moeite zouden hebben met het ontwerpen volgens de laatste eisen wat betreft 
beknoptheid, constructie en planefficiëntie.32 Per regio werd een woning ontwikkeld die zou passen bij 
de lokale architectuur: een strategie die goed verklaarbaar is gezien het commentaar op de plannen 
van genormaliseerde architectuur vanaf eind jaren twintig.33 De levering van kant-en-klare tekeningen 
en bestekken inclusief richtprijzen voor aanbesteding verkortte de ontwikkelingstijd en versnelde 

30 Koos Bosma en Cor Wagenaar, ‘Het regeringscommissariaat zoekt een stelsel’, in: Wagenaar en Bosma 1995 
(zie noot 21), pp. 214-220. (214-222)
31 Cor Wagenaar, ‘Wederopbouw. Idee en mentaliteit’, in: Wagenaar en Bosma 1995 (zie noot 21), p. 225. 
(225-230). 
32 De Vreeze 1993 (zie noot 1), pp. 252-254.
33 Desondanks waren er toch – vooral lokale – architecten die met weerzin reageerden op de normaalwoning.

Afb. 10: Een van de ontwerpen van de ‘normaalwoning’ [Beeldbank Het Nieuwe Instituut]. 11



de realisatie. De Stichting Studiegroep Efficiënte Woningbouw, opgericht in 1947, werd vanuit de 
overheid belast met de uniformering van bouwvoorschriften en het ontwerpen van standaard trappen, 
kozijnen en gevelelementen, waarmee tevens de basis werd gelegd voor industriële bouwproductie. 
Dezelfde studiegroep werkte daarnaast samen met de Nationale Woningraad aan de standaardisering 
van plattegronden.34 Het lukte uiteindelijk niet om deze plattegronden dwingend op te leggen, maar 
het was wel een eerste stap die vervolg vond in de sterk gestandaardiseerde ‘keuzeplan woningen’, 
waarvan in de jaren zestig meer dan 50.000 zijn gebouwd.35 Het in 1946 opgerichte Rotterdamse 
Bouwcentrum, een stichting deels gefinancierd door de bouwsector en deels via subsidies, werd 
hét kenniscentrum betreft management en wetenschap in de bouw, waar bouwtechniek, statistiek 
en economie samen kwamen in talloze publicaties en rapporten. De stichtingen Ratiobouw, Bureau 
Documentatie Bouwwezen en Bouw (opgericht 1945 en uitgever van het gelijknamige tijdschrift) zijn 
vrij snel zowel bestuurlijk als uitvoerend samengebracht in het Bouwcentrum, en werd zo de primaire 
aanjager van de woningbouwrationalisering in Nederland.36

Niet alleen de bouworganisatie werd gerationaliseerd, ook de arbeidshandelingen in de bouw moesten 
rationeler en de werkomstandigheden efficiënter. Na de uitzonderlijk slechte winter van ’62-’63 – de 
bouw had bijna drie maanden stil gelegen – ging de speciaal opgerichte Stichting Verletbestrijding 
aan de slag om weerverlet in te perken. Een andere belangrijke organisatie is de reeds genoemde 
Stichting Ratiobouw – afkorting voor ‘de Stichting tot rationalisering van het bouwen’. Als onderdeel 
van het Bouwcentrum deed deze stichting veel research naar het rationaliseren van de traditionele 
bouw, door werkzaamheden te observeren, te timen en te verbeteren. Ook kregen ze de opdracht 
van de overheid nieuwe bouwmethoden (tweede strategie) te toetsen op arbeidsbesparing en 
uitvoerbaarheid. Deze nieuwe bouwmethodes werden aangeduid als ‘systeembouw’.

34 Hellinga 1995 (zie noot 21), p. 249.
35 Keuzeplan woningen zijn traditioneel gebouwde cataloguswoningen met een standaard keuze aan plattegron-
den en gevels voor verschillende typologieën. Er zouden hiervan ten minste 53.000 woningen zijn gebouwd, 
maar de kans is groot dat dit er aanzienlijk meer waren: R. Lijbers, C. C. F. Thijssen en H. Westra, Woningvoorraad 
45 – 75, Delft 1984, pp. 39-40.
36 J. van Ettinger, ’25 jaar Bouwcentrum in beweging’, Bouw 24 (1968), nr. 17, p. 632.

Afb. 11: Speciaal ontwikkeld 
regenpak door Stichting 
Verletbestrijding om ook tijdens 
slecht weer door te kunnen 
werken [ANP archief].
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deeL II: systeembouw
de term systeembouw

Systeembouw is een verwarrende term voor niet-traditionele bouwmethoden – traditioneel bouwen 
is tenslotte ook een systematische manier van bouwen. Daarnaast zou de term suggereren dat niet-
traditionele bouwsystemen ‘systematischer’ zijn dan traditionele bouwsystemen, wat niet a priori 
het geval is. Het is daarnaast ook een brede term. In internationale context staat building systems of 
Systembau vooral voor (modulaire) prefabconstructies.37 In Nederland staat ‘systeembouw’ echter 
voor niet-traditionele bouwmethoden die een zekere mate van ambachtelijke arbeidsbesparing 
opleveren, eventueel middels prefabricage.38 Er werd veel gedaan om de traditionele bouw te 
rationaliseren en output te verhogen, maar de mogelijkheden waren voornamelijk beperkt tot 
de organisatie en planning van de bouw. Daarnaast was traditionele bouw, ondanks bepaalde 
rationaliseringspogingen, nog steeds afhankelijk van geschoolde vakarbeiders zoals timmerlieden, 
schilders, stucadoors, et cetera. Systeembouw moest alternatieve bouwwijzen opleveren die ook 
intrinsiek aan het systeem, in productie, techniek en uitvoering geschoolde arbeid zouden besparen. 
Deze besparing werd onderzocht en beoordeeld door de stichting Ratiobouw. Bij een besparing van 
meer dan veertig procent op ambachtelijke arbeid werd een attest uitgereikt waarmee de bouwer van 
het systeem recht had op subsidies. Veel systeembouwmethoden – maar zeker niet alle – bereikten 
die gewenste besparingen door een hoge mate van industrialisatie: gebouwen of gebouwonderdelen 
gemaakt als een industrieel product in een fabriek, met hoge repetitie van handelingen en vaak met 
behulp van machines om de output te verhogen.

In de technische literatuur wordt systeembouw opgedeeld in drie categorieën: stapelbouw, gietbouw 
en montagebouw/grote elementbouw.39 Overigens zijn niet alle systemen even gemakkelijk in te delen 
omdat er geregeld sprake is van een mix tussen twee categorieën. Ook wordt er onderscheid gemaakt 
tussen gesloten en open systemen. Een open systeem laat ruimte voor variatie met alternatieve 
systemen en elementen, bijvoorbeeld vloeren of binnenwanden. Bij een gesloten systeem is de 
opbouw volledig door het systeem gedefinieerd. In engere zin omvat ‘systeembouw’ dus alle niet-
traditionele, sterk gerationaliseerde en vaak geïndustrialiseerde, open óf gesloten bouwsystemen die 
zijn goedgekeurd door de Stichting Ratiobouw.

37 Zie bijvoorbeeld Thomas Smid en Carlo Testa, Systems Building / Bauen mit Systemen / Constructions modulai-
res, Zurich 1969.
38 Vereniging van Systeembouwers, Vijf vragen over systeembouw, Den Haag 1957, pp. 7-8.
39 C.C.F. Thijssen en C.J. Meijer, Bouwconstructieve analyse van naoorlogse meergezinshuizen in de non-profit 
huursector 1946-1965, Delft 1988; Priemus 1971 (zie noot 48); Lijbers 1984 (zie noot 34); R. Jellema, M.C.A. 
Meischke en J.A. Muller, Bouwkunde. Deel IV, Delft 19645 (1941).
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Nieuwe bouwsystemen in Nederland

In 1945 waren er slechts een paar Nederlandse systemen bekend, zoals de systemen Bron, 
Hunkemöller en Van Oostrum – de erfenis van de betonexperimenten uit de jaren twintig. De 
ontwikkeling van deze systemen had in Nederland echter volledig stilgestaan. Het bbb-systeem van de 
Utrechtse aannemer Bredero was hierop een uitzondering, waarmee in de oorlog nog 122 woningen 
zijn gerealiseerd in Geleen, naar ontwerp van Willem M. Dudok.40 Deze stapelbouwmethode bleek 
echter niet goedkoper en vereiste nog steeds geschoolde werkers; het bouwde hoogstens wat sneller. 
In 1946 werd Ratiobouw door de overheid gevraagd om verschillende bestaande bouwsystemen in 
te zamelen en te beoordelen of ze voldoende geschoolde arbeid zouden besparen. Van de twintig 
inzendingen (waarvan een aantal oude betonsystemen uit de jaren ‘20) werden er uiteindelijk zeven 
geschikt geacht voor proefbouw, om op empirische gegevens te verzamelen over bouwtijd, kosten, 
arbeidsbesparing et cetera.41 Onder hen bevonden zich de Rijnlandse Beton Mij. (systeem R.B.M.), 
Stichting Polynormbouw en binnenhuisarchitect Paul Bromberg, die het in de V.S. ontwikkelde General 
Panel systeem van Gropius en Wachsmann op de Nederlandse markt wilde brengen.42 

Door het gebrek aan kennis, kunde, gegevens en industrie was men de eerste twee jaren na de oorlog 
afhankelijk van het buitenland.43 Zo werd in 1946 een overeenkomst gesloten met Oostenrijk voor 
de levering van achthonderd houten montagewoningen in ruil voor zaden, gedroogde groenten en 
vis in blik.44 Ook uit Zweden werden de nodige houten noodwoningen geïmporteerd. Tijdens haar 
verblijf in Londen had de regering al een duizendtal Britse Maycrete-woningen besteld, die in 1946 
naar Nederland werden verscheept.45 In de daarop volgende jaren bleef de aandacht gefocust 
op Groot Brittannië.46 De Britse overheid ondersteunde systeembouw met veel stimulerings- en 
financieringsprogramma’s, omdat zodoende zowel de woningnood als de ontstane werkloosheid 
in de oorlogsindustrie ondervangen kon worden. Vanaf de jaren vijftig was een kwart van de Britse 

40 W.M.J. Bekkers, A.P.W Esmeijer, D.W. Aertsen en K. Oskam (red.), Bredero’s Bouwbedrijf. Familiebedrijf. mondi-
aal bouwconcern. ontvlechting, Amsterdam 2005, p. 36.
41 Stichting Ratiobouw, Raport no. 9. Nota inzage proefondernemingen met afwijkende bouwsystemen in het jaar 
1946, z.p. 1946: Nationaal Archief (NA), Den Haag, Stichting Ratiobouw: Rapporten, 1945-1984, nummer toe-
gang 2.19.113, inventarisnummer 1.
42 Tijdens de oorlog verbleef Bromberg in de V.S. en had van de Nederlandse overheid de opdracht gekregen de 
montagebouw aldaar te onderzoeken. Hij beschreef zijn onderzoekingen in de boeken Doelmatig bouwen en 
wonen, New York 1945 en Bouwen in nieuwe banen, Amsterdam 1947.
43 Het productieapparaat verkeerde in 1945 sowieso in deplorabele staat. Het zou nog tot 1949 duren voordat de 
bouwproductenindustrie de vooroorlogse productie zou evenaren: W.S.P. Fortuyn, Kerncijfers 1945-1983 van de 
sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland. Expansie en stagnatie, Deventer 1983, p. 24.
44 Siraa 1989 (zie noot 23), p. 123.
45 Uiteindelijk zijn alleen de casco’s verscheept, het interieur werd in Nederland gemaakt. Dit omdat Nederland 
te weinig deviezen had om ook de interieurs te bekostigen: Fisher 1968 (zie noot 25), p. 48.
46 Zo was er in 1946 de tentoonstelling ‘Engeland’s opbouw’ in Rotterdam en werd er in de vakliteratuur veelvul-
dig verslag gedaan van studiereizen en kennisuitwisseling met Groot Brittannië. Dit werd gestimuleerd door de 
Britten, die o.a. boeken met Britse bouwsystemen toestuurden vanuit de Help Holland Council. Hiervan is nog 
een stempel terug te vinden in het exemplaar: Richard Sheppard, Prefabrication in building, London 1946, van de 
Universiteitsbibliotheek Utrecht. 

Afb. 12: General Panel-systeem van Konrad 
Wachsmann en Walter Gropius [Gilbert 1984].

Afb. 13: Polynormwoning [Bouwmeester 2006].
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nieuwbouwwoningen in een systeem uitgevoerd: ‘In prefabrication, Britain now leads the world’, 
aldus de Britse minister van Gezondheid in 1948.47 In 1946 stak een Nederlandse delegatie de 
Noordzee over, bestaande uit J. Dunnebier, H. van Saane – respectievelijk architect en adviseur van 
het Ministerie van Openbare werken en Wederopbouw – en J.P. Mazure, directeur van Stichting 
Ratiobouw. tijdens de tiendaagse rondreis werden verschillende fabrieken en bouwplaatsen bezocht, 
waaronder de fabriek Airey & Son te Leeds.48 De licentie voor het Airey systeem werd aangekocht door 
NAMAVO, een vennootschap tussen overheid, beleggers en bouwindustrie, waar Van Saane tevens 
directeur van was. In 1947 werden de eerste duizend Airey-woningen gebouwd in Amsterdam. Ook 
private bedrijven haalden systemen uit het buitenland, zoals het ‘Baksteen-Montage-Bouw’-systeem 
(B.M.B.), afgeleid van het Britse Simplified Brick Construction-systeem, geïntroduceerd in 1949, en 
het Deense Larsen & Nielsen en het Franse Coignet, beide geïntroduceerd in 1956.49

systeembouw en de welvaartstaat

Zoals hierboven beschreven had de overheid een dikke vinger in de pap wat betreft de invoering van 
systeembouw via bijvoorbeeld NEMAVO (deels eigenaar) en overheid geaffilieerde organisaties zoals 
Ratiobouw. Maar ook private ondernemingen werden ondersteund, zoals het bouwbedrijf Dura, dat 
Coignet naar Nederland haalde. Om dit systeem aan de Nederlandse markt aan te passen stelde de 
rijksoverheid een renteloze lening ter beschikking en gaf daarnaast een aantal gemeentes toestemming 
om in totaal drieduizend Coignetwoningen te bouwen buiten de aangewezen contingenten om.50 
Daarnaast waren er nog een aantal algemene subsidies om systeembouw te stimuleren. Wie een 
nieuw systeem ontwikkelde en toepaste, kreeg vanaf 1946 een subsidie tot 10% van de aanneemsom 
over de eerste vijfhonderd woningen.51 In 1948 kwam daar de ‘contingentstoeslag’ bij, wat inhield dat 
een montagewoning maar voor drie-vierde meetelde voor de gemeentelijke woningcontingenten, 
mits goedgekeurd door Ratiobouw.52 Veel systemen hadden deze test echter niet doorstaan: van 
de uiteindelijk 450 systemen die vanaf 1945 waren ingediend, haalden er slechts 75 de eerste 
goedkeuring, waarvan er uiteindelijk vijftig in proefopstelling gebouwd zijn.53 Van deze vijftig 
proefopstellingen bleken er slechts acht á tien zich te kunnen meten met traditionele bouw. 

47 Brian Finnimore, Houses from the factory. System building and the welfare state 1942-74, London 1989, p. 
46, uit: Stephanie van de Voorde, Bouwen in beton in België (1890-1975). Samenspel van kennis, experiment en 
innovatie, Gent 2011, p. 415.
48 Mazure heeft hierover een uitgebreid reisverslag geschreven: NA, Stichting Ratiobouw: Rapporten, 1945-1984, 
nummer toegang 2.19.113, inventarisnummer 1. Een maand later doet hij verslag van alle verschillende syste-
men in: J.P. Mazure, ‘Experimenten met nieuwe bouwsystemen in Engeland’, Bouw 25 mei 1946, pp. 509-515.
49 H. Priemus en R. S. F. J. van Elk, Niet-traditionele woningbouwmethoden in Nederland, Alphen aan den Rijn 
1971.
50 Hellinga 1995 (zie noot 21), p. 253.
51 Vreeze 1993 (zie noot 1), p. 258.
52 Siraa 1989 (zie noot 43), p. 102.
53 Richard Hubert Bredero, Welvaart en woningbouw, Assen 1963, pp. 59-60.

Afb. 14: Zweedse noodwoningen 
[Beeldbank Nationaal Archief].

Afb. 15: Maycrete-woning [Wikimedia].

Afb. 16: Airey-woning [Wikimedia].
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Systeembouw heeft echter nooit écht kunnen concurreren met traditionele bouw. Dit werd pijnlijk 
duidelijk toen in 1951 besloten werd de contingenttoeslag af te schaffen. De verwachting was dat 
systeembouw de strijd met de traditionele bouw wel aan zou kunnen, maar de resultaten waren 
teleurstellend. Tussen ‘51 en ‘54 daalde het aandeel opgeleverde systeembouwwoningen van 
negentien procent tot een schamele 7,4 procent.54 Systeembouw bleek niet goedkoper, en bij beperkte 
afname zelfs duurder dan traditionele bouw. De discussie over de prijs van systeembouw versus 
traditionele bouw bleef jaren gaande, waarbij een veel gehoord verweer was dat de prijs zou dalen 
als de kwantiteit omhoog zou gaan en dat er appels met peren werden vergeleken: systeembouw was 
namelijk, zo meenden voorstanders, van veel hogere kwaliteit.55 

Drie jaar later werd de contingentregeling weer hersteld en kwamen er zogenaamde continucontracten 
tussen gemeenten en aannemers, waarmee bouwers van een arbeidsbesparend systeem verzekerd 
waren van een bepaalde afzet voor een periode van zes jaar.56 Echter, pas in 1967 werd het niveau van 
1954 geëvenaard. Door de langdurige zekerheid van de continucontracten werd het aantrekkelijker 
om te investeren in verdere mechanisatie. Zo kwam de focus van systeembouw meer bij zware 
montage- en gietbouw te liggen en volgde een toename in hoogbouw. Het aandeel van systeembouw 
in Nederland is echter nooit groot geworden. Circa 15 % van de totale naoorlogse woningbouw is 
in een systeem uitgevoerd, aanzienlijk lager vergeleken met bijvoorbeeld West-Duitsland, Groot-
Brittannië en Zweden.

de historische betekenis van systeembouw in amsterdam

Systeembouw in Amsterdam begon in 1949 te Watergraafsmeer en Tuindorp Oostzaan met enkele 
honderden Aireywoningen van NEMAVO en een aantal RBM-complexen van de Rijnlandse Beton 
Mij. Airey werd al snel succesvol met ruim 8000 woningen in de jaren zestig, en verdrong andere 
kleinschalige systemen zoals het Dotremont-Ten Bosch-systeem en het bbb-systeem van Bredero.57 
In 1953 deed het B.M.B.-systeem zijn intrede in de hoofdstad, met ruim duizend woningen in 
Geuzenveld en later nog eens tweeduizend in Osdorp. Ook het R.B.M.-systeem en MUWI waren goed 
vertegenwoordigd in de vroege uitbreidingswijken van het Algemeen Uitbreidingsplan. Toen vanaf de 
jaren zestig de woningproductie sterk terugliep, beschouwde de gemeente industriële systeembouw 

54 Vreeze 1993 (zie noot 1), p. 266.
55 ‘Niet goedkoper, de Telegraaf 3 Augustus 1963; ‘Woningen duurder door systeembouw’, de Telegraaf 19 no-
vember 1965; ‘Aantal gereedgekomen woningen had nog hoger kunnen liggen’ Limburgs Dagblad 30 september 
1965; J. Groenenveld, ‘Er is geen geld meer voor verdere stimulering van industrieel bouwen’, Industrieel Bouwen 
2 (1965) nr. 6, pp. 10-11.
56 Vreeze 1993 (zie noot 1), pp. 258-260.
57 Jeroen Schilt, ‘van 50m2 naar 100m2. Het AUP en de zoektocht naar een goede sociale woning’, in Jouke van 
der Werf, Marina Roosebeek, Jeroen Schilt, Astrid Vorstermans et al. (Red.), Atlas AUP gebieden Amsterdam, 
Amsterdam 2013, pp. 101-103.
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als remedie vanwege de contingentenvoordelen.58 Een tweede fase brak aan. De aannemer van 
het B.M.B.-systeem, het Nederlandsch Bouwsyndicaat, opende in 1962 een ‘woningfabriek’ in 
Westhaven. In Zaandam werd een Coignetfabriek opgericht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er 
in het Amsterdam van eind jaren zestig een kwart van de woningen in een systeem was vervaardigd. 
Vooral in Noord verrezen grote woningbouwprojecten zoals ‘Plan van Gool’ (+1100 woningen) in het 
systeem Bitcon en de flats in Molenwijk (+1200 woningen) van Indeco-Coignet. Maar deze projecten 
waren slechts een aanloop naar het magnus opus van de naoorlogse systeemwoningbouw: de 
Bijlmermeer. In de jaren zeventig zijn hier meer dan 10.000 systeemwoningen gebouwd met Coignet, 
VAM en EBA.59 Ironisch genoeg tekende het grootste succes in systeembouw tevens diens teloorgang. 
Massale hoogbouw, bij uitstek geschikt voor systeembouw, raakte uit de gratie. Dit had te maken met 
de negatieve publiciteit die heerste rondom bijvoorbeeld de gedeeltelijke instorting van het Larsen 
& Nielsen flatgebouw Ronan Point in Londen en de onmenselijke schaal van de massawoningbouw 
in de Parijse Banlieues en de Bijlmermeer in Amsterdam. Maar ook de algemene hetze tegen de 
monotonie van de architectuur, en de terugkeer naar de oude stad vanaf half jaren zeventig speelden 
een rol. Binnen vijftig jaar heeft de bouwnijverheid twee extremen gekend: van de starre architecten 
die vanuit deontologisch standpunt nog geen deurknop wilden standaardiseren, tot de hyperrationele 
standaardarchitectuur van de systeembouwers, waar iedere vorm van variatie een aanslag is op de 
bouwtijd (lees winstmarge).

Toch is systeembouw niet verdwenen maar eerder geassimileerd in het algemene bouwen. 
Standaardisatie is inmiddels gemeengoed, de bouwnijverheid is intensief gemechaniseerd en veel 
onderdelen en producten van systeembouw zoals prefab vloerplaten, dakplaten, binnenwanden 
en verbindings- en afdektechnieken vinden brede toepassing. Door de ontwikkelingen in de 
systeembouw en de rationaliseringsgedachte die hierin leidend was, is de bouwnijverheid sterk 
geprofessionaliseerd.

Niet alleen bouwhistorisch maar ook cultuurhistorisch is systeembouw van betekenis geweest. 
Daar waar in het discours van de Wederopbouw veel aandacht wordt besteed aan de opkomende 
verzorgingsstaat en de woningbouw, blijft systeembouw – dat toch gezien mag worden als exponent 
van beide – een ondergewaardeerd onderwerp. Gezien de betekenis en aandacht die systeembouw 
heeft gehad in het kader van de woningnood is dat een gemiste kans. De ontwikkeling van systeembouw 
toont een interessant zijspoor langs het bekende narratief, waarbij de verhouding tussen bouwers en 
overheid, projectontwikkeling, de efficiency-retoriek en de definitieve toetreding van wetenschap en 
management in de architectuur aan het licht komen. Het is een verhaal waar de architect, die vanuit 
architectuurhistorisch oogpunt vaak de hoofdrol krijgt toegekend, op de achtergrond treedt en wordt 
vervangen door de aannemer en ingenieur die zich blindstaarden op de intellectuele uitdaging van 
productieverhoging. Het resultaat en de bijkomende onvrede zijn welbekend, en systeembouw heeft 

58 In 1960 werden 4815 woningen voltooid, in 1961 4396, en de daaropvolgende jaren 3901 en 2672: Maarten 
Mentzel, Bijlmermeer als grensverleggend ideaal, Delft 1989, p. 197.
59 Gemeentelijke dienst volkshuisvesting Amsterdam, Sociale woningbouw Amsterdam 68-86, Amsterdam 1978, 
p. 103.

Afb. 17: Alle bebouwing in de AUP-gebieden en systeembouwwoningen (zwart) [auteur].
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zeker een rol gespeeld in de architectuurrevolutie die zich in de jaren zeventig ontketende. De onvrede 
over de monotonie, de reductie van het individu en het beklemmende gevoel die de grootschaligheid 
teweegbracht, werden effectief gekanaliseerd ten gunste van de structuralistische agenda. Maar deze 
punten waren in mindere mate van belang voor de ingenieurs die zich in de jaren veertig en vijftig 
het nobele doel hadden gesteld de bevolking zo snel mogelijk een eigen, ruime en gezonde woning 
te verschaffen. Het nieuwe Nederland van na de oorlog zou volgens hen definitief afrekenen met de 
negentiende-eeuwse toestanden in de woningbouw, die volgens sommigen tot aan de jaren veertig 
van de twintigste eeuw de praktische werkelijkheid waren. En dat is gelukt.

Verder onderzoek 

De benadering vanuit het systeem in plaats van de architectuur vereist een ander benadering van 
onderzoek dan gebruikelijk in de discipline van de architectuurhistorie. Centraal staan de technologische 
inventies om steeds economischer te bouwen –  sneller, rationeler en meer. Het in kaart brengen van 
deze inventies, de afwegingen en consequenties helpen om deze gebouwen te lezen en te begrijpen. 
Verder is interessant hoe de architect omging met de soms extreme beperkingen die een systeem met 
zich meebracht; in hoeverre is het nog een geesteskind van een architect? Dit is belangrijk in het kader 
van waardering, waarbij de ontwerper ook wordt meegewogen. Ook van belang voor de waardering 
is het inzichtelijk maken van de principiële bouwtechniek en het inventariseren van de nog bestaande 
woningen.

18
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systeem b.m.b.
Baksteen-montage-bouw

FaCtsHeet
Naam:    Baksteen Montage Bouw (B.M.B.) 
Type systeem:   Montagebouw / grote elementen bouw
Oorsprong:   1931, Groot Brittannië
Introductie:   1949
Attest Ratiobouw:   B.M.B. 1951, B.M.B.-II 1969
Licentiehouders:  N.V. Nederlandsch Bouwsyndicaat, Den Haag, 1949
   N.V. Kinsan, Arnhem, 1964
   N.V. Heboma, Rosmalen, 1964
   N.V. Delta, Middelburg, 1966
Aantal gerealiseerd: ca. 30.000 woningen

Aantal Amsterdam:  5.628 (Ned. Bouwsyndicaat)
Periode Amsterdam: 1954 - 1970 
Omvang:   ca. 15% van systeembouw in A’dam.
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GesCHIedeNIs VaN Het systeem
Inleiding

Het Baksteen Montage Bouw-systeem (B.M.B.) werd in 1949 in Nederland geïntroduceerd door de 
Haagse aannemer N.V. Nederlandsch Bouwsyndicaat.1 Het betreft een gesloten montagesysteem van 
buitenwanden, binnenwanden en vloerdelen, vallend onder de categorie grote elementenbouw. De 
meest kenmerkende elementen zijn de geprefabriceerde buitenwanden. Deze panelen van een hal-
ve verdieping hoog en zestien strekken breed, hebben een buitenblad van mechanisch gemetselde 
bakstenen en een dragend binnenblad van korrelbeton. Het systeem is voornamelijk toegepast in de 
woningbouw, met als uitzondering één basisschool in Osdorp en een eigen fabriek aan de Hemweg. 

Vanaf midden jaren vijftig begon het Nederlandsch Bouwsyndicaat met de bouw van 570 woningen in 
Geuzenveld, gevolgd door projecten in Osdorp, Buitenveldert en Amsterdam Noord. Eind jaren zestig 
hadden het Bouwsyndicaat en licentienemers N.V Kinsan (Gelderland en Overijsel), Heboma (Noord-
Brabant en Limburg) en N.V. Bouwbedrijf Delta (Zeeland) tezamen bijna 30.000 woningen opgeleverd, 
waarvan circa 5600 in Amsterdam.2 B.M.B. is daarmee een van de meest toegepaste systemen in 
Nederland en Amsterdam.

Voorgeschiedenis

Het basisprincipe van het Baksteen Montage Bouw-systeem is bedacht door de Brit Henry Dyke in de 
jaren twintig van de vorige eeuw. De aanleiding zou de bouw van zijn eigen woning te London zijn 
geweest.3 Blijkbaar vond Dyke, opgeleid als werktuigbouwkundige en bekend met geïndustrialiseerde 
productiemethodes, ‘[Het] zo achterlijk gaan, dat hij na wat verder grasduinen in de bouwactiviteiten 
weldra  een eeuw verschil constateerde tussen de productiemethoden van de industrie en die van 
de bouwnijverheid’.4 Wanneer zijn woning precies werd gebouwd blijft in het ongewisse. Wel lijken 
twee patenten onder zijn naam erop te wijzen dat hij reeds in 1924 bezig was met het rationalise-

1 Alhoewel de N.V. Nederlandsch Bouwsyndicaat pas vanaf 1950 houder is van het octrooi op (een onderdeel 
van) het systeem. Octrooi: 156836, ‘Rooster voor de ondersteuning van bakstenen of dergelijke elementen 
tijdens de vervaardiging van een bouwplaat’, publ. 15 april 1952.
2 Bouwhulpgroep, documentatie systeemwoningbouw ’50-’75, Eindhoven 2013, p. 40, module 2.
3 Louis Naar, ‘Baksteen-Montage-Bouw. Het industriële bouwsysteem B.M.B.’, Industrieel Bouwen 2 (1965), nr. 2, 
p. 35.
4 Aldus Louis Naar, Ibidem.

Afb. 18: Illustratie bij patent 
GB402426 uit 1933, de basis van 
het B.M.B.-systeem [EPO.org].

Afb. 19: Illustratie van het 
productieprocedé van Dyke, uit 
een promotieboekje over ‘bak-
steenmontagebouw’ van de N.V. 
Nederlandsch Bouwsyndicaat
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ren van bouwonderdelen: ‘ready to fix’ deuren en geprefabriceerde houten vloeren.5 In 1931 liet de 
werktuigbouwkundige een systeem van geprefabriceerde bouwwanden met metselwerk patenteren, 
eerst alleen onder eigen naam en later mede onder zijn bedrijf Simplified Brick Construction LTD.6 In 
de daarop volgende jaren werd het systeem toegepast in zestien plaatsen binnen Engeland en Ierland 
waaronder Blackpool, Belfast en London.7 Het systeem maakte enkele ontwikkelingsfases door, maar 
het basisprincipe bleef ongewijzigd. Dyke’s systeem bestaat uit een mechanisch gemetseld buiten-
blad van strengpersstenen met ronde gaten en een binnenblad van beton. Tussen de stenen werden 
enkele ankers geplaatst, tevens met een rond gat, waarmee de verbinding tussen de beide bladen 
werd gemaakt. Door de gaten van de bakstenen en het de ankers werd een metalen wapeningsstaaf 
gestoken, zodat de ankers goed verbonden waren met het metselwerk. 

Introductie in Nederland 

In januari 1947 deed Dyke ook een octrooiaanvraag in Nederland, specifiek voor het rooster waar 
de bakstenen ingelegd werden.8 Als medehouder van het octrooi staat de N.V. Nederlandsch 
Bouwsyndicaat vermeld. Twee jaar later begon het Bouwsyndicaat in Bergen op Zoom met de eerste 
honderd ééngezinswoningen. Terwijl het systeem in Groot Brittannië een stille dood stierf, pakte de 
ontwikkeling in Nederland door. In het systeem werden geprefabriceerde binnenwanden inbegrepen, 
later gevolgd door geprefabriceerde vloerdelen en rookkanalen. Voor het metselwerk werden in de 
vroegere projecten geen holle strengpersstenen toegepast, maar de op lengte geselecteerde vorm-
baksteen in waalformaat, omdat deze ‘technisch de beste steen voor [het] doel’ bleek.9 Dit vereiste 
dan ook een ander ankersysteem, dat werd ontwikkeld en later gepatenteerd (waarschijnlijk toen 
Kinsan en Heboma een licentie kregen) door technisch directeur Louis Naar.10

De eerste grote opdracht die het Bouwsyndicaat kreeg, was de bouw van 854 woning in Rotterdam 
Overschie tussen 1950-1953 in twee fases: 448 door architect G.H.M. Holt en 406 door het bureau 
Van de Broek en Bakema.11 Voor deze projecten was naast de bouwplaats een mobiele fabriek in-

5 Patent: GB233913, ‘Improvement in, or relating to, doors’, publ. 21 mei 1925; GB245818, ‘Improvement in, or 
relating to floors and joinery constructions therefor, publ. 14 januari 1926
6 Patenten: GB382733, publ. 3 november 1932; GB402426 (A), publ. 28 november 1933; IE13254 (L), publ. 28 
november 1933, GB577677 (A)28 mei 1946.
7 Promotieboekje over ‘baksteenmontagebouw’ van de N.V. Nederlandsch Bouwsyndicaat op de website van 
Wilma Erfgoed: < http://www.vandenheurik.nl/wilma/Rayonkantoren/Den%20Haag/1934-1968%20NBC/ > 
(geraadpleegd 10 juli 2015).
8 Octrooi: 156836, ‘Rooster voor de ondersteuning van bakstenen of dergelijke elementen tijdens de 
vervaardiging van een bouwplaat’, publ. 15 april 1952.
9 Bijschrift bij foto Ov.14 in het fotoalbum nr. 2 (1950-1960) van de N.V.  Nederlandsch Bouwsyndicaat 
[Stadsarchief Amsterdam, nog niet opgenomen].
10 Dat het patent later werd aangevraagd heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Heboma en Kinsan de 
licenties Patent: US3217457 A, publ. 16 november 1965.
11 H. Priemus en R.S.F.J. van Elk, Niet-traditionele woningbouwmethoden in Nederland, Alphen aan den Rijn 1971, 
pp. 17-19 (B.M.B.).

Afb. 20: Doorsnede van het gepatenteerde rooster in het 
Nederlandse octrooi 156836 uit 1952 [Octrooicentrum.nl]

Afb. 23: Illustratie van 
het anker van Louis Naar 
[Google Patents].

Afb. 21: Het eerste grote 
B.M.B.-project. De blokken 
van Holt met op de kop 
een zogenaamde ‘gezond-
heidskamer’ [Fotoalbum 
nr. 2, Bouwsyndicaat].

Afb. 22: Luchtfoto van de 
blokken ontworpen door 
G.H.M. Holt in Overschie. 
Links in het midden de 
‘mobiele’ fabriek. [Fotoal-
bum nr. 2, Bouwsyndicaat].
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gericht, waar een wekelijkse productie van circa 600 halve verdiepingshoge elementen kon worden 
bereikt. Bij de blokken van Holt hebben de kopgevels extra balkons en een uitgesproken plastiek in 
de achtergevel met uitpandige balkons en terugliggende trappenhuizen. De gevels waren opgetrok-
ken met B.M.B.-elementen waarvan de onderlinge aansluiting tussen het metselwerk werden inge-
boet, zodat de gevel de illusie wekte als geheel gemetseld te zijn. De inwendige wandvlakken van de 
trappenhuizen werden op traditionele wijze gemetseld. Het ontwerp van de tweede fase door Van 
de Broek en Bakema werd strakker, met loggia’s in plaats van balkons. Het metselwerk werd bij dit 
project vervangen door een buitenblad van  baksteenpuinbeton. Van de arbeidsintensieve houten 
vloeren, die bij de blokken van Holt nog werden toegepast, werd tevens afgezien. Bij Rotterdam II, 
zoals het project intern genoemd werd, werden voor het eerst gebruik gemaakt van BASC-vloeren: 
halfronde holle betonbalken waarover een grindbeton dekvloer werd gestort. De vlakke onderzijde 
kon zonder aftimmerwerk gestuukt worden.

amsterdam Geuzenveld, a-I & a-II

Toen het Bouwsyndicaat in 1954 opdracht kreeg voor de bouw van 570 woningen in Amsterdam 
Geuzenveld, wordt de mobiele fabriek naar de Hoofdstad verplaatst. Blijkbaar waren ze tevreden 
met het ontwerp van Van de Broek en Bakema in Rotterdam, want het bureau werden gevraagd ook 
de architectonische uitwerking in Amsterdam te verzorgen. Het ontwerp heeft veel weg van dat in 
Rotterdam, behalve dat het puinbeton weer grotendeels is ingewisseld voor baksteen. Twee jaar la-
ter sleept de Ned. Bouwsyndicaat een continucontract binnen in Amsterdam, waarmee ze verzekerd 
waren van de afname van 2250 woningen over een periode van vijf jaar.12 Het eerste project van deze 
serie, ‘A(msterdam)-II’ genaamd, is een wijk van 623 woningen ten zuiden van het ‘A- I’ project van 
Van de Broek en Bakema. Architect en hoogleraar Cornelis Wegener Sleeswijk werd gevraagd voor de 
uitwerking, bestaande uit 290 laagbouw en 333 middelhoge woningen. Het is het eerste project waar 
kanaalplaatvloeren van de N.V. Schokbeton werden toegepast, volledig geleverd met elektrabuizen 
en sparingen. Omdat deze vloeren geen natte deklaag nodig hadden, kon men meteen doorwerken 
aan de volgende verdieping. Opvallend aan het ontwerp van Wegener Sleeswijk is het traditionele 
uiterlijk door de zadeldaken met dakpannen. In de voorgevels van de vier flats dwars op de Nicolaas 
Ruychaverstraat is wederom schoonbeton toegepast. Hoewel deze projecten een aanzienlijke be-
sparing van geschoolde arbeid opleverde, bleek er toch nog het nodige handmetselwerk nodig te 
zijn. Enerzijds had dit te maken met de vormgeving, zoals bijvoorbeeld de zadeldaken bij Wegener 
Sleeswijk en bepaalde architectonische details bij Van de Broek en Bakema, anderzijds speelden 
bouwtechnische aspecten van het systeem een rol, zoals het inboeten van de aansluitingen tussen de 
baksteenpanelen en de steigergaten. 

12 Bijschrift foto dv 6, Fotoalbum nr. 2 (zie noot 9).

Afb. 24: Het tweede B.M.B.-pro-
ject in Overschie van Van de 
Broek en Bakema in puinbeton 
[Fotoalbum nr. 2, Bouwsyndicaat].

Afb. 25: Project A-I in Geuzenveld 
van Van de Broek en Bakema 
[Fotoalbum nr. 2, Bouwsyndicaat].
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Afb. 26: Toepassing van BASC-vloeren bij het 
Rotterdamse project van Van de Broek en 
Bakema [Fotoalbum nr. 2, Bouwsyndicaat].

Afb. 27: Kanaalplaatvloeren 
van de NV Schokbeton, voor het 
eerst toegepast bij A-II [Foto-
album nr. 2, Bouwsyndicaat].

Afb. 28: Elementen klaar voor 
transport naar de bouw-
plaats in Geuzenveld. De 
vertanding van het metselwerk 
werd na plaatsing ingeboet 
[Beeldbank Amsterdam].
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Afb. 29: B.M.B.-wijk A-II in Geuzenveld 
met 623 woningen van architect prof. 
Cornelis Wegener Sleeswijk in traditionele 
stijl [Fotoalbum nr. 2, Bouwsyndicaat].

Afb. 30: Foto van de middelhoge 
appartementen met betonvlak-
ken [Beeldbank Amsterdam].

37



osdorp, a-III t/m a-VII

Nadat de cascobouwactiviteiten in Geuzenveld waren afgerond, vertrok in 1958 de ‘mobiele’ B.M.B-
fabriek naar Osdorp voor de bouw van in totaal 2082 woningen en één school: A-III t/m A-VII. Om 
de productiviteit te verhogen werd er vanaf A-III een rigoureuze verandering doorgevoerd: De aan-
sluitingen tussen het metselwerk van de verschillende panelen werd niet meer ingeboet, maar als 
rechte naad uitgevoerd en met cement verdiept gevoegd. Dit had als voordeel dat het stellen van de 
elementen minder nauwkeurigheid vereiste, en dus minder tijd kostte. Het funderingswerk werd ook 
gemechaniseerd: een lange arm die over de bouwput strekte met daarop een automatische trans-
portband kon tot 25 m3 beton per uur aanvoeren. Alle B.M.B. woningen in Osdorp werden ontworpen 
door architect Henri van Vreeswijk uit Zeist. De architectuur is verder versimpeld: de vensters zijn 
kleiner geworden, de balkons zijn volledig inpandig en er is een plat dak toegepast. Door de nieuwe 
bouwmethode was de hoekoplossing van de langs- en kopgevel aan revisie toe. Gekozen is om de 
langsgevel voorbij de kopgevel te laten lopen. Hiervoor was een speciaal element met afgedichte 
spouw ontwikkeld. Plan Osdorp E (A-V t/m VII) was het grootste B.M.B.-project in Amsterdam. Ook 
werd in Osdorp de (enige) B.M.B-school gebouwd.

(Inter)nationale uitbreiding

Na de plannen Geuzenveld en Osdorp was het continucontract met de gemeente afgelopen, maar het 
B.M.B.-systeem had inmiddels goede naam gemaakt in Amsterdam en daarbuiten. Het Bouwsyndicaat 
liet een permanente fabriek bouwen aan de Nieuwe Hemweg in het westelijk havengebied met 
een capaciteit van 1100 woningen per jaar.13 Hoewel permante vestiging een sterke toename van 
tansportkosten met zich meebracht, gaf het wel de mogelijkheid om meerdere simultane projecten 
uit te voeren. Vanuit de nieuwe uitvalsbasis, die in januari 1962 werd geopend, werd aan de hele regio 
geleverd, van Leiden tot Alkmaar. Al vrij spoedig kwam er ook interesse vanuit de rest van het land om 
het systeem in licentie te bouwen. De N.V Kinsan nam Gelderland en Overijssel op zich terwijl de N.V. 
Heymans Bouw Maatschappij ‘Heboma’ aan de slag ging in Noord-Brabant en Limburg, met permante 
fabrieken in respectievelijk Lochem en ‘s-Hertogenbosch. De feestelijk opening van beide ‘woningfa-
brieken’ vond plaats op 24 november 1964.14 De N.V. Bouwbedrijf Delta opende drie jaar later een 
mobiele B.M.B.-fabriek in Middelburg, van waaruit ook aan Goes en Vlissingen werd geleverd.15 De 
verwachting was dat deze bedrijven gezamenlijk 3500 B.M.B.-woningen per jaar zouden gaan op-
leveren. Er was zelfs sprake van internationale expansie, toen Sir Lindsay Parkinson’s Industrialised 
Building Ltd begon met de bouw van 600 woningen onder licentie in Basildon, Groot Brittannië.16 

13 ‘Minister van Aartsen opende woningfabriek’, Gereformeerd Nieuwsblad 17 januari 1962.
14 ‘Bogaers opent drie woningfabrieken’, De Telegraaf 25 november 1964.
15 ‘Mobiele fabriek voor woningen. Iedere dag twee huizen klaar’, De Tijd 5 september 1967.
16 Naar 1965 (zie noot 3), p. 35.

Afb. 31: B.M.B.-woningen in Osdorp [Fotoalbum nr. 2, Bouwsyndicaat].

Afb. 32: Mobiele fabriek bij Osdorp [Fotoalbum nr. 2, Bouwsyndicaat].
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buitenveldert en amsterdam-Noord, IIX-XIV

Tussen 1962-1964 werden drie projecten uitgevoerd, twee in Buitenveldert en één in Nieuwendam. 
De elementen werden nu geleverd uit de permanente fabriek, waardoor er ook kleinere projecten 
mogelijk waren. De twee projecten in Buitenveldert omvatte één galerijflat van 273 woningen (A-IIX), 
van Van Vreeswijk, en 218 laagbouwwoningen (A-IX) van de zelfde architect. In Noord kreeg Wim 
van Bodegraven de opdracht voor 224 woningen in de wijk Nieuwendam (A-X). Het systeem bleef in 
grote lijnen hetzelfde behalve dat de hoekoplossing iets eleganter werd opgelost met een betonnen 
lijst, waardoor de langsgevel niet meer voorbij de kopgevel stak. Hierdoor loopt de spouw door en 
wordt een koudebrug voorkomen. Bij Amsterdam-X zijn de veranderingen beter zichtbaar. De ste-
denbouwkundige opzet bestaat uit vijf parallel gelegen woonblokken. De uitstekende portiekjes zijn 
achterwege gelaten, er zijn geen doorlopende kozijnen meer toegepast en in de kopgevel zijn geen 
vensters meer opgenomen. Directeur Naar noemt het project in Nieuwendam ‘het fraaiste bestaande 
voorbeeld van geslaagde B.M.B.-architectuur’, en de bouwkundige situatie ‘ideaal […] voor het sys-
teem’.17 Dat het prefecte B.M.B.-project enige plastiek of architectonische kwaliteit ontbeerde, kon de 
ingenieur blijkbaar niet schelen. Uitvoeringstechnisch hebben zich tevens belangrijke ontwikkelingen 
voorgedaan. Het steigerwerk, dat traditioneel uit houten palen bestond, werd vervangen met een 
grote rolsteiger die op de betonnen vloerplaten werd gehesen. Aan weerszijden van de rolsteiger 
hingen plateaus vanaf waar het voegwerk tussen de panelen en rondom de kozijnen kon worden 
afgewerkt. Voor de kopgevel werd een prefab metalen steiger ontwikkeld die door ongeschoolden in 
elkaar gezet kon worden. 

Het voor zover bekend laatste B.M.B. project in Amsterdam was project XV, gebouwd in Buikslotermeer. 
Het betrof een massaal studentencomplex (624 kamers) van architect Charles van Heelsbergen, die 
alle latere ontwerpen voor het Bouwsyndicaat verzorgde. In 1968 werd begonnen met de bouw, die 
twee jaar later werd afgerond. De Zilverberg, zoals het flatgebouw heette, was vanwege de trooste-
loze uitstraling, massaliteit en allerlei bouwtechnische en sociale problemen erg onpopulair, en werd 
in 1990 uiteindelijk gesloopt.18 

In 1966 had Amsterdam het gebied de Bijlmermeer verworven, maar in de nieuwbouwplannen werd 
het Bouwsyndicaat, ondanks de aanwezigheid van een fabriek in de hoofdstad, niet betrokken.19 Er 
was echter nog genoeg werk buiten Amsterdam; er restten nog een paar duizend woningen in Leiden, 
Haarlem en Purmerend.

17 Naar 1965 (zie noot 3), p. 41.
18 Jeroen Klijne, ‘De sloop van de Zilverberg (1990)’ op de website van I love Noord:  < http://www.ilovenoord.
nl/2014/11/de-sloop-van-de-zilverberg-1990/ > (3 augustus 2015).
19 Wouter Bolte en Johan Meijer, Van Berlage tot Bijlmer. Architektuur en stedelijke politiek, Nijmegen 1981, pp. 
278 e.v. 

Afb. 33: Toenmalige minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid Bogaers opende op 24 november drie woningfabrie-
ken: twee voor het systeem B.M.B. (foto bij Kinsan) en één Coignetfabriek van Nudeco. Om de PR-stunt compleet te maken 
werd een marinehelikopter ingezet om de minister tussen de fabrieken te vervoeren. [Fotoalbum nr. 4, Bouwsyndicaat].

Afb. 34: Project A-X, het meest volmaakte voorbeeld van B.M.B.-architectuur volgens 
technisch directeur Louis Naar [Fotoalbum nr. 4, Bouwsyndicaat].
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Afb. 35: Geveltekening van project A-IX in Buitenveldert [Deelgemeente Amsterdam Zuid].
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Afb. 36: Project A-XII van Van Heelsbergen in Banne Buiksloot [Fotoalbum nr. 4, Bouwsyndicaat].

Afb. 37: Galerijflat aan de Boelelaan (A-VIII) [Fotoalbum nr. 4, Bouwsyndicaat].
Afb. 38: Torenkraan hijst de rolsteiger van het dak bij project A-XIV. Op de kop-
gevel is de metalen steiger te zien. [Fotoalbum nr. 4, Bouwsyndicaat].
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b.m.b.-II en het einde in amsterdam

In april 1969 gaf de stichting Ratiobouw een attest uit voor het B.M.B.-II systeem, waar licentiehou-
der N.V. Delta als eerste mee aan de slag ging. Een verdere rationalisatie en besparing op vakarbeid, 
vooral stukadoors, door binnenwanden mechanisch te stuken.20 Tot de verbeteringen behoren onder 
andere verdiepingshoge penanten die liggend werden vervoerd, gladde grindbeton binnenwanden en 
tweezijdig gladde vloerplaten.21 Vanwege de nadruk op hoogbouw was er nu ook een rolsteiger met 
enkelzijdig hangplateau ontwikkeld voor de kopgevel, waardoor steigers vanaf de grond in z’n geheel 
overbodig werden.

De Ned. Bouwsyndicaat werd in de tweede helft van 1969 onderdeel van Wilma N.V., een Limburgse 
aannemerij die graag voet aan de grond wilde krijgen in het Westen met een eigen gietbouwsys-
teem (Wilma-I en -II).22 Alle lopende B.M.B.-projecten – waaronder de Zilverberg – werden afgerond, 
waarna de bedrijfscombinatie ‘Wilma Bouwsyndicaat’ verder ging met het Wilma gietbouwsysteem. 
In januari 1971 werd de fabriek aan de Hemweg gesloten en de laatste 36 werknemers ontslagen, 
waarmee het doek officieel viel voor het systeem B.M.B. in de regio Amsterdam.23

20 Stichting Ratiobouw, Attest inzake het systeem B.M.B.-II voor woningbouw, Rotterdam 1969. [rapport nr. 3048, 
in te zien in het Nationaal Archief. Toegangnr. 2.19.113, inventarisnr. 144].
21 ‘Ontwikkelingen in het B.M.B.-systeem’, Industrieel Bouwen 6 (1969) nr. 5, pp. 339-345.
22 ‘Wilma gaat samen met bouwsyndicaat’, De Tijd 21 Augustus 1969.
23 ‘Bouwbedrijf wilde niets doen voor ontslagenen’, De Tijd 7 december 1970.

Afb. 39: De bouw van 403 woningen in Banne Buiksloot (A-XI) door 
Oyevaar, Stolle en Van Gool [Fotoalbum nr. 4, Bouwsyndicaat].

Afb. 40: Studentenflat de Zilverberg, het laatste B.M.B.-project in Amsterdam [Wikimedia].

Afb. 41: Vanaf eind jaren zestig werd 
ook een rolsteiger voor de kopgevels 
gebruikt [Industrieel bouwen 6 nr. 5].
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ProduCtIe, teCHNIek eN 
arCHIteCtuur24

Het gesloten systeem B.M.B. bevat mechanisch gemetselde gevelwanden, dragende binnenwan-
den, prefab vloeren en prefab schoorsteenelementen. Voor niet-dragende seperatiewanden werden 
handelsmerken toegepast zoals Gibo, Durox of Siporex blokken. Met het B.M.B.-II systeem werden 
dat verdiepingshoge kraangetilde DATO schuimbeton elementen. De gevelwanden en dragende 
binnenwanden werden geproduceerd in de mobiele en permanente fabriek van het Nederlandsch 
Bouwsyndicaat. 

Constructie en bouwtechniek

Het constructieve principe van de meeste B.M.B.-projecten is een schijvenstructuur van dragende 
binnenwanden die zijn gekoppeld en geschoord door loodrecht geplaatste binnenwanden of geve-
lelementen. Het binnenspouwblad van de gevelelementen kan dus tevens een constructieve (stabi-
liserende) functie hebben. Dit geldt sowieso voor de kopgevels. Bij enkele projecten is ook een com-
binatie toegepast van een kolommenstructuur, geschoord door constructieve prefab binnenwanden 
en gevelwanden, zoals de flat aan de Boelelaan, Buitenveldert (A-VIII), vanwege de consoles voor de 
galerijplaten.

De binnenbladen van de wandelementen zijn rondom voorzien van een speciesponning. De horizon-
tale aansluitingen (element op element) werden gevormd met specie en betonblokjes, zodat het in-
drukken van het speciebed voorkomen werd. Voor het fijne stelwerk werden houten wiggen gebruikt.  
De speciesponning van de verticale naden (element naast element) werd, na het aanbrengen van de 
nodige verankering tussen de elementen, volgestort met grindbeton. De elementen en de betonvloe-
ren werden ook met elkaar verbonden middels strijkankers. 

Zoals reeds beschreven werd het buitenblad in eerste instantie zonder koppen uitgevoerd; de ele-
menten sloten verticaal op elkaar aan met een staande tand. De gaten tussen de elementen werden 
ingeboet met een strek, waarmee de schijn werd gewekt dat het metselwerk doorlopend was. Vanaf 
Osdorp (A-III) werden alle verticale voegen recht uitgevoerd, met een voegdikte van circa twee cen-
timeter. Zo werden de elementen minder kwetsbaar tijdens transport en kon bespaard worden op 
het inboeten van alle naden, wat arbeid en tijd bespaarde. Dit betekende echter wel een aanpassing 

24 Voornaamste bronnen voor dit onderdeel: Priemus 1971 (zie noot 2), pp. B.M.B., Naar 1965 (zie noot 3), p. 35-
46, ‘Ontwikkelingen in het B.M.B.-systeem’ 1969 (zie noot 21), pp. 339-349, en Louis Naar ‘Mechanisch Metselen 
(B.M.B-systeem)’, Bouw 8 (1954) nr. 39, pp. 778-784.

Afb. 42: Zijaanzicht van een B.M.B.-element [Fotoalbum nr. 4, Bouwsyndicaat].
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van de aansluiting tussen de langs- en kopgevel. Bij de projecten in Osdorp werd dit opgelost door 
de langsgevel enkele decimeter voorbij de kopgevel te laten lopen. Dit gaf echter een koudebrug, en 
de aansluiting werd dan ook verbeterd bij het project in Buitenveldert door de hoeken te omzomen 
met betonnen banden, waardoor een doorlopende spouw ontstond. Vanaf A-IX vinden er geen grote 
bouwtechnische aanpassingen meer plaats wat betreft de Amsterdamse projecten.

Productie 

De productie van wandelementen geschiedde op karren die van station naar station werden geduwd, 
vergelijkbaar met een lopende band. Voor het mechanische metselwerk werd het door Dyke gepa-
tenteerde gietijzeren rooster met oplegnokjes gebruikt. De tapse oplegvlakken van het rooster vingen 
kleine maatafwijkingen van de stenen op, en voorkwam specieresten op de zichtkant (voorkant) van 
de stenen. Later werden de ijzeren roosters vervangen door hardhouten latten op een multiplexplaat 
behandeld met plasticverf en afgeschermd met een plastic folie. 

1. Voor het metselwerk werden op lengte geselecteerde handgevormde stenen toegepast van Van 
Lookeren Campagne uit Haaften, Gelderland. Vanaf 1965 ging de Ned. Bouwsyndicaat over op 
de RUGA strengpersstenen, gemaakt rondom Zaltbommel (eerste project A-XIII). De bakstenen 
werden met een tempo van circa 1000 stuks per manuur in  het rooster gelegd. Per vierkante 
meter plaatste men 3 tot 4 anker van verzinkt staal tussen de stenen, die later de verbinding met 
het dragende binnenblad maakten.

2. Na het leggen van de stenen werd het geheel omkaderd met een stalen mal, strak tegen de bak-
stenen aan. Bij een steen met een hoge maatvastheid, zoals de RUGA steen, was deze aansluiting 
strak genoeg voor een schone dagkant (zijkant van de steen), bijvoorbeeld rondom ramen en 
deuren. Bij de minder strakke vormbakstenen werd de dagkant rondom de kozijnen afgesmeerd 
met cement. De stenen werden vervolgens bevochtigd en met een dunne metselspecie overgo-
ten. Voor verdichting van het gietwerk reed men de gehele kar op een triltafel.

3. Na het gieten en verdichten van het buitenblad kon worden begonnen aan het binnenblad. In 
de mal was een richel voorzien, waarop metalen platen werden gelegd. Deze platen lagen vijf 
centimeter hoger dan het buitenblad, en vormden de bodem van het te gieten binnenblad. De 
vijf centimeter tussen het binnen- en buitenblad is de luchtspouw. Voor het storten werden 
elektrische leidingen, sparingen en eventueel polystyreen isolatie aangebracht, en de ankers ho-
rizontaal met elkaar verbonden door een wapeningsstaaf.

4. Vervolgens werd de mal volgestort met korrelbeton (bij B.M.B.-II ook grindbeton). Het verdichten 
geschiedde middels walsen of aanstampen. De kar werd doorgereden naar de verwarmingska-
mer en vervolgens naar een verhardingsveld, waar het tussen de 24 en 48 uur (zomer/winter) 
uithardde voordat de bekisting verwijderd kon worden. 

De productie van de dragende binnenwanden geschiedde op eenzelfde wijze als het binnenblad. Later 
werd er voor binnenwanden ook gebruik gemaakt van rechtopstaande batterijbekistingen. Bij het 

Afb. 43: Stap 1. Het leggen van de stenen 
[Fotoalbum nr. 2, Bouwsyndicaat].

Afb. 44: Stap 2. Gieten van het cement 
[Fotoalbum nr. 2, Bouwsyndicaat].

Afb. 45: Stap 3. Metalen platen worden op 
een richel in de mal gelegd en vormen de 
binnenzijde van het korrelbeton binnen-
blad [Fotoalbum nr. 2, Bouwsyndicaat].

Afb. 46: Stap 4. Korrelbeton wordt in 
de mal gegoten, uitgestreken en (op 
de achtergrond) aangestampt [Fo-
toalbum nr. 2, Bouwsyndicaat].
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B.M.B.-II systeem waren de binnenwanden vaak gemaakt van grindbeton en in de fabriek al voor-
zien van een laag stucwerk, door voor het storten van het beton een laag zandcementspecie in de 
mal te trillen. Zodoende was een stukadoor niet meer nodig. Het B.M.B.-II systeem is echter niet in 
Amsterdam toegepast.

Alle andere onderdelen zoals trappen, schoorsteenelementen en dorpels werden tevens in een mal 
vervaardigd, in grindbeton gestort en middels trillen (het zogenaamde schokken) verdicht. In eerste 
instantie werd dit gedaan door de N.V. Schokbeton, maar met de komst van een vaste fabriek werden 
deze elementen later ook in eigen beheer geproduceerd.

transport

Voor de projecten in Geuzenveld en Osdorp werd een mobiele fabriek opgezet naast de bouwplaats. 
De elementen werden gekanteld en op kleine wagons gehesen door een portaalkraan en vervolgens 
voortgetrokken door een diesellocomotief over smalspoor. Bij de ingebruikname van de permanen-
te fabriek aan de Hemweg bleef het smalspoor in gebruik voor intern vervoer, maar het transport 
naar de bouwlocatie werd uitbesteed aan de firma Boekhout. Een voordeel van de half-etage hoge 
elementen is dat gewone vrachtwagens gebruikt konden worden. Voor verdiepingshoge elementen 
van het B.M.B.-II systeem waren diepladers vereist. Op de bouwplaats werden de elementen op hun 
plek gehesen door portaalkranen. Vanaf middelhoge bouw en bij stevige grondslag konden ook to-
renkranen worden toegepast. Deze torenkranen, waarvan de Ned. Bouwsyndicaat er vijf had, waren 
duurder in aanschaf maar tot twee maal zo snel als een portaalkraan. 

architectuur en kenmerken

In de architectuur van de Amsterdamse B.M.B.-projecten is een duidelijke scheiding te herkennen 
tussen de eerste projecten in Geuzenveld, en de overige projecten. De ontwerpen van Van de Broek 
en Bakema hebben gevelhoge puien, vergelijkbaar met hun project in Rotterdam. De gevel is plastisch 
en vrij variabel. A-II van Wegener Sleeswijk is traditioneel in uitstraling, wat vooral wordt aangezet 
door de zadeldaken. De wijk van Wegener Sleeswijk is daarnaast erg variabel in woningtype met 
hoogbouw, middelhoge bouw en eengezinswoningen. Vergeleken met latere projecten lijken A-I en 
A-II een experimenteel karakter te hebben, waar werd gepoogd te verbergen dat het systeembouw 
betrof. Vanaf Osdorp is de woningdifferentiatie geheel verdwenen op de galerijflat aan de Boelelaan 
(A-VIII) en de Zilverberg (A-XV) na. De architectuur wordt simpeler en basaler naarmate de jaren 
vorderen. Bijzonder in dit kader is het project A-XI, waar Oyevaar, Stolle en Van Gool ondanks de 
rigide eisen van het systeem een architectonisch element van het trappenhuis weten te maken, met 
doorlopend gekleurd plexiglas.

Afb. 47: Plattegrond van de B.M.B.-fabriek aan de Nieuwe Hemweg [De Ingenieur 71 nr. 37].

Afb. 48: Smalspoor op het fabrieksterrein 
aan de Hemweg [Industriespoor.nl].

Afb. 49: Vrachtwagen onderweg met gevelelementen  
[Fotoalbum nr. 4, Bouwsyndicaat].
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Stedenbouwkundig heeft de bouwmethode een aantal consequenties. Zo kunnen er alleen rechte 
vormen gemaakt worden, en vereist het gebruik van portaalkranen circa zeven meter vrije ruimte op 
de kopse kant van het bouwwerk. Bouwwerken die een hoek omgaan zijn alleen mogelijk met een 
torenkraan. 

Herkenbaar is B.M.B. aan de verticale naden tussen de elementen, vaak een halve verdieping hoog. 
B.M.B. heeft altijd halfsteens metselwerk, stootvoegloos en zonder lateien of rollagen boven gevelo-
peningen. De vensters zijn evenals de elementen slechts een halve verdieping hoog, en hebben een 
hoge borstwering. De dragende binnenwanden zijn van korrelbeton en makkelijk spijkerbaar. 

Afb. 50: Luchtfoto van de B.M.B.-blokken in Osdorp E [Beeldbank Amsterdam].
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Gestort grindbeton

Wapening

BASC-vloerelement

Grindbeton deklaag

62


