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Inleiding

Sinds ruim twintig jaar bestaan er sloopplannen in de wijk Jeruzalem, 
onderdeel van tuindorp Frankendael in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer. 
Deze plannen zijn steeds weer uitgesteld. In de tussentijd zijn door de 
verhuurder Rochdale minimale investeringen gedaan, terwijl de staat van de 
huizen steeds meer achteruit ging. 

Bewoners van de wijk ervaren de onduidelijkheid omtrent de vernieuwing 
van de wijk en het achterstallig onderhoud als heel negatief en belastend. 
Zij hebben zich begin 2014 verenigd in de Wooncoöperatie Jeruzalem (i.o.). 
De Wooncoöperatie Jeruzalem is vervolgens in juli 2015 formeel notarieel 
opgericht.
In plaats van wachten op plannen van de corporatie willen de huurders 
van de hoven G en H het heft in eigen handen nemen en deze op eigen 
kracht ontwikkelen en renoveren. Zij worden ondersteund door architecten, 
bouwers, juristen en de Raad van Inspiratie (een denktank) uit de wijk.

De coöperatie wil de bijzondere, monumentale status van het tuindorp 
met haar hoven, de rust en het groen, ontworpen door onder andere Van 
Eesteren, Merkelbach en Mien Ruys, behouden en een tweede leven geven.
Tuindorp Frankendael zou een interessante leerschool kunnen zijn voor het 
behoud van naoorlogse wijken die cultuurhistorisch waardevol zijn. 

Het experiment biedt ook kansen door de nieuwe Woningwet van juli 2015: 
deze wet onderstreept het recht van huurders om zich te organiseren en om 
als collectief actief invloed te hebben op de ontwikkeling van hun 
(woon)omgeving.Corporatie



1.1 Korte geschiedenis Jeruzalem 
Inleiding
Jeruzalem, een buurt met ruim 760 duplexwoningen, maakt onderdeel uit 
van tuindorp Frankendael in het Amsterdamse stadsdeel 
Oost-Watergraafsmeer. 
Jeruzalem is als een van de eerste naoorlogse uitwerkingen van het 
Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) begin jaren vijftig tot stand gekomen. 
De buurt is met name uit cultuurhistorisch oogpunt interessant. Zo was 
de toegepaste hovenverkaveling in die tijd het nieuwste op het gebied van 
stedenbouw. Het was een alternatief voor de als star en mechanisch ervaren 
strokenverkavelingen. Later is het principe toegepast in de Westelijke 
Tuinsteden. Het ‘kleine’ Jeruzalem is daarmee de bakermat geworden voor de 
‘grote’ stedenbouwkundige ontwikkeling van Amsterdam.

Naam Jeruzalem
De buurt heeft de naam Jeruzalem gekregen omdat de bewoners in de 
witte huizen met platte daken de architectuur uit de Israëlische hoofdstad 
herkenden.  
Het ontwerp van Jeruzalem was in handen van een groep toonaangevende 
Nederlandse architecten. Van Eesteren heeft het stedenbouwkundig 
plan gemaakt en de woningen zijn ontworpen door Merkelbach en 
Karsten. Mien Ruys en Aldo van Eyck zorgden voor respectievelijk de 
tuinaanleg en de speelplaatsen. Jeruzalem is een parel in de ketting van de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de volkswoningbouw in Amsterdam.

Duplexwoning: een noodmaatregel die permanent werd
De duplexwoning is oorspronkelijk ingezet als noodmaatregel. Het is een 
eengezinswoning die is opgedeeld in een aparte boven- en benedenwoning.
De bouw van dit type woning moest voorkomen dat de woningnood tot 
verlaging van de minimumafmetingen van eengezinswoningen zou leiden. 
De gedachte was: beter tijdelijk kleinere woningen, dan op termijn een 
woningbestand zonder toekomstwaarde realiseren. 
Maar het ongedaan maken van de opdeling gebeurde in Nederland slechts 
op zeer kleine schaal, zo ook in Jeruzalem dat proeftuin was voor deze 
tijdelijke woningen. Uiteindelijk zijn in Jeruzalem maar een paar woningen 
ontduplext. 

Stripverhaal met uitleg principe duplexwoning



1.2 Pleidooi voor behoud

Inleiding
Voor Frankendael heeft Bureau Monumenten & Archeologie Amsterdam 
(BMA) een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Uit de Cultuur 
Historische Effect Rapportage (CHER), die in september 2001 is afgerond, 
blijkt dat de cultuurhistorische betekenis van Tuindorp Frankendael 
groot is. De meerwaarde schuilt in het samengaan van een bijzondere 
stedenbouwkundige ontwikkeling, een zorgvuldige groenaanleg en 
interessante volkshuisvestelijke en architectonische aspecten.

Pleidooi voor behoud
BMA heeft in de rapportage aangegeven dat tuindorp Frankendael een 
interessante leerschool zou kunnen zijn voor het behoud van naoorlogse 
wijken die cultuurhistorisch van belang zijn. Het gemeentelijke bureau 
ziet de massawoningbouw als een totaal nieuwe opgave voor de 
monumentenzorg. De vroeg-naoorlogse woonwijken vormen, door hun 
omvang en door hun vaak experimentele bouwwijze, een heel andere 
opgave dan de woningbouw uit de periode tot aan 1940, waarmee wel enige 
ervaring is opgedaan.

Avant-garderol
De duplexwoningen bieden qua woningtype een unieke mogelijkheid 
tot transformatie. Na het ‘ontduplexen’ kan een zeer courante en gewilde 
grondgebonden woning met een acceptabel vloeroppervlak ontstaan. Op 
die manier zou Frankendael in de nabije toekomst nogmaals een avant-
garderol kunnen vervullen, door aan te tonen dat door het samenvoegen 
of ‘ontduplexen’ inderdaad bruikbare eengezinswoningen ontstaan. Maar 
ook de duplexwoningen kunnen na verbouwing juist geschikt zijn voor 
de huidige behoefte aan eenpersoonswoningen, voor ouderen, of juist de 
starters op de woningmarkt.

Beschermde status en ontwikkeling Jeruzalem
Er is lang gesproken over de ontwikkeling van de wijk. In 2007 is er na veel 
discussie een compromis tussen alle partijen gesloten.  BMA adviseerde om 
acht hoven te behouden. Uiteindelijk hebben zes hoven een beschermde 

Stedenbouwkundig plan 2012 voor vernieuwing van de wijk, sloop/nieuwbouw blokken G/H



status gekregen.  Uniek is dat de wijk in 2010 als eerste naoorlogse wijk de 
status van Rijksmonument kreeg. De hoven G en H zijn geen monument 
geworden, maar wel in de beschermde status opgenomen. 

Stedenbouwkundig plan 2009
De uitgangspunten voor verdere ontwikkeling zijn vastgelegd in het 
Stedenbouwkundig Plan uit 2009 en het Bestemmingsplan uit 2011.
Een van de uitgangspunten is het terugbrengen van de monumentale 
waardes van de wijk met in achtneming van de veranderde 
maatschappelijke omstandigheden; meer auto’s, minder kinderen, meer 
ouderen, grotere woonoppervlaktes per huishouden. Ook wordt er gestreefd 
naar een terugkeerregeling voor bestaande bewoners. In de plannen worden 
de hoven Gen H gesloopt en vervangen door nieuwbouw in dezelfde hoogte. 
Een door de gemeente opgericht supervisieteam toetst de kwaliteit van de 
plannen.

Markering en architectonische waarde van de wijk
Het behoud van blokken G en H past binnen de uitgangspunten die zijn 
gesteld in het SP.  Vanuit het beeld van het totaal van de wijk zou het een 
waardevolle aanvulling kunnen zijn.
Opvallend is dat, in perspectief gezien, komend vanuit de Middenweg 
de hoven een monumentaal ensemble vormen. Juist de hoek aan de 
Middenweg, gelegen tegenover de kerk, is belangrijk als markering van de 
rand van de wijk.
De twee hoven zijn bovendien zeer gaaf. Ze hebben dezelfde opzet 
als de drie Rijksmonumenthoven aan de Hugo de Vrieslaan. In 
vergelijking daarmee zijn de hoven (aan de van het Hofflaan) die ook de 
monumentenstatus hebben, minder gaaf. 
Architectonisch hebben de hoven G en H overigens dezelfde waarde als die 
in het Rijksmonument. In nieuwbouw zou deze waarde verloren gaan door 
andere verhoudingen in hoogten en deur- en raamopeningen, ook worden 
de blokken dieper dan de nu zo typische 8 meter. Deze maatvoering is 
cruciaal voor de verschijningsvorm.
Er is inmiddels een nieuw inzicht om de blokken J,K en L te behouden. 
Daardoor zou samen met het behoud van de blokken G en H, een unieke 

Afbeelding 1: monument,. Afbeelding 2: monumentale waarden aan de Hugo de Vrieslaan

G H

G H

Hugo de Vrieslaan

Hugo de Vrieslaan



situatie kunnen ontstaan waarbij bijna de hele wijk behouden kan blijven. 
Bovendien is het kostentechnisch ook interessant om alle woningen wellicht 
in één keer te renoveren.

Sociale cohesie en burgerparticipatie
Vanuit het idee van sociale cohesie van de wijk is het belangrijk de hoven 
en haar bewoners voor de wijk te behouden. De groep huidige bewoners is 
een betrokken groep die zich wil inspannen voor het behoud van de unieke 
ruimtelijke opzet en voor behoud van de bijzondere mix van bewoners.
De door BMA gesuggereerde avant-garderol zou fantastisch kunnen worden 
ingevuld in de hoven G en H. De huidige, nieuwe wetgeving met de nieuwe 
Woningwet sluit aan op de ideeën van de wooncoöperatie, het idee van zelf 
doen en burgerparticipatie.

De nieuwe Woningwet
Een van de kansen uit de nieuwe Woningwet is de mogelijkheid voor 
huurders om een wooncoöperatie te vormen. Een coöperatie is een 
vereniging van huurders die zelf verantwoordelijk is voor het beheer en het 
onderhoud van hun woningen. Een verdergaande variant is dat de bewoners 
via de coöperatie hun woningen van de woningcorporatie overnemen. 
Woningcorporaties zijn verplicht mee te werken aan de planvorming. Sterker 
nog, zij moeten bijdragen aan de opstartkosten en de planvorming. 

Variatie en duurzaamheid
De structuur van de woningen is zodanig dat er een grote variatie in 
woningtypen zou kunnen ontstaan, waarbij ook een groot aantal woningen 
ontduplext zouden kunnen worden. 
De  grondgebonden woningen zouden weer kunnen worden aangeboden als 
sociale huurwoning. Dit type woning is namelijk schaars binnen de ring van 
Amsterdam. Het zou voor de diversiteit van de stad te betreuren zijn als alle 
sociale woningbouw naar ver buiten de ring wordt verschoven.
Als laatste: Amsterdam wil een duurzame stad zijn. Het meest duurzame 
wat je kunt bedenken is toch wel niet slopen en duurzaam renoveren.

Boven oorspronkelijke duplexwoning, onder ontduplexte woning
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Begane grond Eerste verdieping
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De argumenten voor behoud op een rij
We pleiten er voor om de hoven G en H te behouden vanwege:

- Cultuurhistorische waarden;

- Stedenbouwkundig waarden en hoofdgroenstructuur;

- Architectonische waarden;

- Volkshuisvestelijk: verdwijnen van grondgebonden sociale 
 huurwoningen binnen de ring van Amsterdam,  afname sociale   
 huurwoningen in het algemeen;

- Behoud sociale cohesie in de wijk;

- Het experiment van de Wooncoöperatie Jeruzalem sluit aan bij de   
 nieuwe Woningwet die coöperaties meer zeggenschap geeft;

- Aansluiting bij door politiek gewenste ontwikkelingen van zelfbouw;

- Duurzaamheidsaspecten (behoud i.p.v. sloop).

+ 2960

+ 6640

+ 5960

+ 5460

+ 2960

+ 6640

+ 5960

+ 5460

p=0

Oorspronkelijke gevels: uitgangspunt is het behoud van de architectonische waarden van de gevels



1.3 Rijksmonument ?

Streven is het behoud van de hele wijk: inclusief blokken G en H. Ook voor de blokken J, K en L 
worden plannen gemaakt voor behoud

Een deel van Jeruzalem heeft in 2010 de beschermde status van 
Rijksmonument gekregen.
Het is de vraag of de hoven G en H toegevoegd zouden moeten worden 
aan het Rijksmonument. Grote vraag hierbij is wat dit zou kunnen 
opleveren voor de bewoners aan meerwaarde en of binnen de RCE en 
BMA voldoende animo is om dit proces in te gaan, gezien het feit dat de 
voorgaande toekenning binnen een langdurig en moeizaam proces heeft 
plaatsgevonden.

Wij pleiten er daarom voor om in de hoven G en H de cultuurhistorische 
waarden zoveel mogelijk in stand te houden, c.q.  te renoveren in de geest 
van het monument. Nadeel hiervan is dat eventuele monumentensubsidies 
niet aangevraagd kunnen worden. 

Met dit zogenoemde architectuurherstel blijven de waarden van de wijk in 
stand er is voldoende mogelijkheid voor experiment. 
In de verdere planvorming zal dit worden meegenomen.

G H

J

K

L



1.4 Scenario’s ontwikkeling
Er zijn verschillende scenario’s mogelijk voor de herontwikkeling van de 
hoven.  Bij alle scenario’s staat behoud van de hoven G/H voorop.
Uitgangspunt is dat de Wooncoöperatie zoveel mogelijk zelf ontwikkelt:

Scenario 1: Rochdale blijft eigenaar van de twee hoven.
Rochdale ontwikkelt en exploiteert de hoven samen met de woon-
coöperatie. Een groot deel blijft sociale huur, het andere deel wordt 
verkocht. Er wordt een VVE opgericht. De VVE bestaat uit Rochdale en 
de wooncoöperatie. De wooncoöperatie krijgt een rol in het beheer en 
ontwikkeling van de woningen.

Scenario 2: Rochdale blijft eigenaar van de huurwoningen. 
Het overige deel wordt verkocht aan de wooncoöperatie. De wooncoöperatie 
echter ontwikkelt en exploiteert zelf de twee hoven. Er wordt een VVE  
opgericht. De VVE bestaat uit Rochdale en de wooncoöperatie: bewoners 
sociale huur en bewoners koop.

Scenario 3: Rochdale verkoopt de hoven G en H aan de wooncoöperatie. 
De coöperatie ontwikkelt, bouwt, beheert en exploiteert de hoven na de 
renovatiefase. In de hoven komt een mix van lage huren en koop.

1 - Corporatie=eigenaar

2 - Corporatie

Drie scenario’s voor ontwikkeling,  in scenario twee is de grootste mate van samenwerking 
aanwezig

3 - Coöperatie= eigenaar



1.5 Experimentenstatus
Nieuwe wetgeving
De door de coöperatie gewenste planvorming past uitstekend in de nieuwe 
wetgeving (Woningwet per 1 juli 2015 van kracht) en de door de overheid en 
gemeente gewenste ‘doe-democratie’, waarin burgers actief participeren en 
in dit geval zelf bouwen en zelf ontwikkelen.
Zo is in Amsterdam inmiddels een groot deel van de nieuwbouw zelfbouw. 
Maar zelfbouw in de sociale huur komt nog weinig voor. De coöperatie 
Jeruzalem zou daar verandering in kunnen brengen.

Experiment
De nieuwe Woningwet biedt kansen voor huurders die collectief meer 
inspraak in de plannen van hun woningcorporatie opeisen. Dat is juist ook 
het doel van de wooncoöperatie Jeruzalem.
De wet onderstreept het formele en principiële recht van huurders om zich 
te organiseren en om als collectief actief invloed te hebben op de 
ontwikkeling van de (woon)omgeving. Van de corporaties wordt verwacht 
dat zij meewerken in de planontwikkeling en ondersteunende informatie 
aanleveren, zodat de huurders een realistisch plan kunnen ontwikkelen.
Adri Duivesteijn, de geestelijk vader van de wet, is van mening dat de 
legitimiteit van het bezit van wooncorporaties ligt in de participatie 
van de huurders, niet in het bezit op zich. Dus dragen de corporaties een 
verantwoordelijkheid om burgers te laten participeren en zelfs te activeren. 
Inspraak in de planvorming is essentieel.

Gevel Jeruzalem net na oplevering

Zelforganisatie en kennis cocreatie
De Wooncoöperatie Jeruzalem maakt deel uit van een lerend netwerk van 
burgercoöperaties verbonden aan De Coöperatieve Samenleving B.A., Deze 
voert een intensieve kennisagenda met verschillende ministeries waaronder 
BZK. Er is expertise voorhanden en mobilisabel op het gebied van bestaande 
en veranderende wet- en regelgeving ten aanzien van o.a. decentralisatie, 
stedenbouw en gebiedsontwikkeling.
Ook is er een samenwerking met de HvA lectoraat Urban Mangement en is 
in 2014 Jeruzalem onderwerp van onderzoek geweest binnen de (ambtelijke) 
leergangen van De Nieuwe Wibaut (van DRO en UvA). 



1.6 Plan voor behoud en renovatie
Algemene ontwerpuitgangspunten
- Mix van bewoners;
- Gemengd bezit: sociale huur en koop;
- Flexibel plan met voldoende vrijheid voor bewoners om zelf hun   
 woning te ontwerpen;
- Instandhouding van cultuurhistorische waarden; 
- Duurzaam ontwerp;
- Het ontwerpen van comfortabele woningen: toevoegen van o.a.
 isolatie, vloerverwarming, nieuwe installaties, dubbel glas.

Stedenbouwkundig en binnenhoven
De stedenbouwkundige structuur blijft gehandhaafd. De uitgangspunten 
uit het SP uit 2009 zijn van toepassing op de hoven. De groenstructuur blijft 
behouden. Herstel van de openbare ruimte en groenstructuur is onderdeel 
van het plan.

Programma: mix sociale huur en (sociale) koop
In de hoven kan een mix ontstaan van huur en koop. Mogelijk geclusterd per 
haak.
In de hoven worden verschillende types ontwikkeld:
- grondgebonden eengezinswoning, twee lagen, circa 90 m2
- appartement begane grond, circa 40 m2
- appartement 1e verdieping, circa 50 m2
- ouderenwoning/MIVA woning begane grond, circa 40 m2

Architectuur en renovatie
De woningen zijn gebouwd in het zogenaamde Dotremont-Ten Bosch 
systeem en zijn ontworpen door Merkelbach. ‘Het resultaat was een 
architectonisch overtuigend complex dat in naoorlogs Nederland grote faam 
verwierf. Het bouwsysteem werd helder en eenvoudig gedetailleerd met 
contrasterende ‘gesloten’ entreegevels op het noorden en open 
tuingevels op het zuiden. Mede door de platte daken en ‘witte’ lichte 
uitstraling is sprake van een moderne, vriendelijke Siedlung in lommerrijk 
groen’. 
Een traditionele restauratie, zoals bij oudere panden het geval is, zou niet 
passend zijn. De hoven G en H kunnen interessant zijn als leerschool. De Variatie in bewoners en woningtypes, per blok zijn er 72 eenheden en 1 bedrijfdsruimte



woningen bieden bovendien de unieke mogelijkheid om ontduplext te 
worden, zonder dat dit afbreuk doet aan het uiterlijk. Uitgangspunt voor 
de renovatie is het door BMA aanbevolen architectuurherstel. De meest 
storende delen in het gevelbeeld, zoals de dakranden worden hierbij 
ongedaan gemaakt. 

Samenvatting uitgangspunten renovatie
- Zoveel mogelijk terugbrengen oorspronkelijk gevelbeeld;
- Behoud gevelpanelen buitenzijde, onderzoek additionele isolatie;
- Verwijderen oude dakranden en terugbrengen dakranden in    
 oorspronkelijke staat;
- Alle ramen dubbel glas, terugbrengen oorspronkelijke kozijnen en   
 raamindeling achterzijde, vervangen trespa-panelen, verwijderen   
 hout achterzijde;
- Terugbrengen oorspronkelijke kleurstelling;
- Terugbrengen kopgevels in oorspronkelijke staat.

Door Hooyschuur Architecten is in samenwerking met BMA een 
proefwoning (Hugo de Vrieslaan) gebouwd die als voorbeeld zou kunnen 
dienen voor restauratie van de monumentale hoven en haar woningen. In 
de Eykmanstraat is een vereenvoudigde  versie gebouwd.  De kennis die is 
opgedaan bij deze proefwoningen kan gebruikt worden bij de planvorming 
van G en H.

Woningen en plattegronden
In de basis zijn er vier typen woningen (zie ook programma).
De basis is steeds hetzelfde. Bewoners kunnen de woningen zelf indelen/
afbouwen.
Variatie in de plattegrond is mogelijk: van geheel open plattegrond tot en 
met ingedeeld.

Bouwkundig/installaties
Achterstallig onderhoud, installaties en comfort zijn belangrijke zaken 
die spelen in de woningen. Onder meer de volgende onderdelen worden 
aangepakt:

Gevel proefwoning Jeruzalem, waarin oorspronkelijke kleurstellling en dunne dakrand weer is 
teruggebracht. Architect: Hooyschuur Architecten
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Mogelijke woningtypes:  er is veel vrijheid in de indeling door de brede beuk

Appartement eerste verdieping: 
oorspronkelijke indeling

Appartement eerste verdieping: 
indeling met open keuken en grote 
badkamer

Appartement eerste verdieping: 
indeling met open keuken en werk-
kamer

Appartement begane grond:
oorspronkelijke indeling met twee 
voordeuren

Appartement begane grond
indeling met nieuwe badkamer

Appartement begane grond:
indeling met open keuken en 
slaapkamer



- Installaties: vervangen keuken, badkamer, wc, aanleg 
 vloerverwarming, vervangen elektrische en werktuigbouwkundige  
 installaties (o.a. ketel, meterkast)
- Vervangen dakrand/kopgevels
- Nader onderzoek isolatie gevels
- Dubbel glas
- Schilderwerk
- Onderzoek duurzame installaties, geluidsisolatie, isolatie gevels

Duurzaamheid
Uitgangspunt is dat de woningen duurzaam gerenoveerd worden. Hier 
zal nader onderzoek naar gedaan worden. We denken aan de volgende 
maatregelen:
- Duurzame installaties, WTW
- Vloerverwarming
- Dubbel glas
- Isolatie
- Individueel opwekken van energie, onderzoek plaatsing 
 zonnepanelen
- Collectief opwekken energie of WKO op wijkniveau

 

Links huidige situatie, rechts Jeruzalem in de jaren vijftig. Uitgangspunt in de vernieuwing is het terugbrengen in de oorspronkelijke staat, zoals rechts.



1.7 Planvorming & beheer
Mogelijke planvorming

- Coöperatie Jeruzalem ontwikkelt in CPO- (Collectief Particulier 
 Opdrachtgeverschap) verband zowel voor huur als voor koop;
- Coöperatie Jeruzalem wordt opdrachtgever voor architect en 
 adviseurs;
- Coöperatie Jeruzalem besteedt aan en houdt toezicht op de 
 uitvoering; 
- Sociale huurwoningen worden bij de oplevering eventueel 
 overgedragen aan corporatie.

Fasering van de renovatie is mogelijk nodig om de kosten te spreiden over 
een langere tijd.

Beheer

Het beheer kan op een van de volgende manieren gerealiseerd worden:

- Sociale huur door corporatie;
- Koop door VVE;
- Buitenonderhoud en VVE administratie door corporatie;
- Coöperatie Jeruzalem wordt gebruikersvereniging voor huurders en   
 kopers;
- Coöperatie Jeruzalem wordt beheerder gemeenschappelijke 
 voorzieningen;
- Coöperatie Jeruzalem wordt initiatiefnemer gemeenschappelijke   
 projecten.

Hugo de Vrieslaan



1.8 Financiering & kosten
Financiering

Mogelijke uitwerking:
- Indien CPO, dan gelden subsidies en leningen van de provincie 
 Noord-Holland;
- Er is een externe financier die geld wil verstrekken in de vorm van een  
 lening;
- Kopers doen 10 maanden lang een kleine aanbetaling 
 (‘sparen voor je huis’);
- Kopers betalen 10% voorschot bij koopoptiecontract 
 8 maanden voor start bouw;
- Na koopoptie contract wordt de woning op maat gemaakt 
 voor de gebruiker;
- Bij de 1e paal koopt de koper zijn/haar woning van de bouwer.

Mogelijk is Jeruzalem ook interessant om nieuwe financieringsmodellen te 
onderzoeken.

Kosten renovatie
Uitgangspunt is circa € 50.000,- per woning voor een grondgebonden 
ontduplexte woning. Voor een duplex beneden- of bovenwoning is dit circa 
€ 35.000,- per woning.  Let wel: deze bedragen zijn met een grote slag om de 
arm.
De daadwerkelijke kosten kunnen pas bepaald worden na de definitieve 
planvorming.

Overig
Huren en kosten koopwoningen worden nader onderzocht in een 
haalbaarheidsstudie.

Het zogenaamde Dotremont-Ten Bosch systeem
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1. Platform 31, http://kennisbank.platform31.nl/pages/27633/Amsterdam- 
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2. Monumentenregister, monumentnummer 528278, 528279, 528280,   
 528281, 528282, 528283, 528284, 528285, 528290, 528291, 528292, 528293,  
 528294, 528295 
3. BMA, Tuindorp Frankendaal: een cultuurhistorische effectrapportage
4. Bulletin KNOB 2013-1, Hielkje Zijlstra, Jeruzalem Amsterdam 
 restaureren versus renoveren, 

Colofon
Deze toekomstvisie kwam tot stand in samenwerking met de Wooncoöperatie 
Jeruzalem 
Visie & architectuur  ir. Liesbeth Boeter, architect
    l.boeter@lb-a.nl   www.lb-a.nl
Inspiratie en initiatief   Wooncoöperatie Jeruzalem:  
    Natascha  Geuzenbroek, Sophie Jellema, Michael  
    Sprokk, Marjan Lahnstein, Cyrill Schreuder
 
Logo    Frits  Sergeant

Met dank aan   Erfgoedvereniging  Heemschut
    Raad van Inspiratie: Baukje Kothuis, 
    Eduard Ravenhorst
    Hein de Haan
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Begane grond Eerste verdieping

Bijlage: ontwerp je eigen Jeruzalem
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