
Zuideinde Dit is een sjabloon om snel documentatie 
bladen mee op te maken. 
 
Laat de lettertypes, kleuren en groottes 
intact. 
 
Zet altijd een mooie grote foto of kleuren 
tekening op de voorkant. 
 
Voeg kleine foto’s bij van een ander 
gezichtspunt, van een detail, van het 
interieur etc. 
 
Foto van de bestaande of oorspronkelijke 
situatie in zwart-wit en niet te groot. 
Vermeld ook altijd dat dit de 
oorspronkelijke of oude situatie was 
 
Laat een aantal karakteristieke 
plattegronden 1:200 zien, een situatie, een 
mooie geveltekening, een blokoverzicht. 
 
Verduidelijk het plan aan de hand van 
diagrammen en interessante schetsjes. 
 
Verdeel tekst en tekeningen een beetje over 
voor- en achterkant 
 
Laat de plaatjes voor zich spreken en leg 
niet in de tekst nog eens uit wat je op de 
tekening ziet. Vertel in de tekst over de 
uitgangspunten en de mooie effecten. Wees 
positief en enthousiast. 
 
Druk het voltooide docublad af op glad dik 
A3 papier, met de Epson printer 
 
Printerinstelling: [Properties] 
A3 landscape 
Plainpaper 
Mode: Custum > Photo 
720dpi 
 
Vragen over dit sjabloon aan Siem 
 
 

4 vrije sector koopwoningen aan het Zuideinde te Amsterdam-

De realisering van deze vier in 
tuinstadstijl opgetrokken eengezins-
woningen versterkt het landelijke 
karakter van het Zuideinde. Het 
gevelbeeld sluit aan op het in de 
lintbebouwing veel voorkomende 
twee-onder-een-kaptype. De 
woningen liggen achter de rooilijn om 
de belendende negentiende-eeuwse 
houten huizen met mansardekap in 
hun waarde te laten. De gekozen 
vorm combineert de wens zo veel 
mogelijk bouwvolume te realiseren 
met de verplichting om een kap te 
maken.  
Bij de beperkte woningbreedte van 
4m60 ligt elke verblijfsruimte over de 
volle woningbreedte aan de gevel. 
Hierdoor en met het oog op de 
voortschrijdende individualisering 
van het gezinsleven hebben alle 
vertrekken een ruime vierkante vorm 
gekregen.  

CASA architecten 

voorgevel 

achtergevel 

Projectarchitect:  
Koen Crabbendam 
 
Projectteam: 
Kees Gooris 
 
Opdrachtgever: 
SKA projectmanagement 
 
Constructeur:  
Bekker & Stroband 
 
Aannemer:   
Visser & Mol 
 
VON-prijs per m2: 
€ 2.022  
 
Oplevering:   
2003 



 

begane grond 

kapverdieping 
dwarsdoorsnede 

1e verdieping 

De begane grond en de ruimtes in de 
kap zijn extra hoog. De bewoner kan 
door het aanbrengen van twee stel 
schuifdeuren de open trap op de 
begane grond omtoveren tot een 
ruime entree en traphal. De aan de 
woonkamer gelegen serre biedt zicht 
op het eigen erf, sloot en het 
openbare groen aan de overzijde. De 
gevel-materialen zijn traditioneel: 
metselwerk, houten kozijnen, 
dakpannen en een houten 
beschieting. 

zijgevel 

interieur serre 
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