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Opvallend binnen het geheel van Buitenveldert is de goedbewaarde villabuurt in de omgeving
van Cannenburg
en Herinkhave.
In deze
zijn villa s, geschakelde
patiowoningen
De Vrienden van Bijzonder
Buitenveldert
willen
debuurt
bijzondere
kwaliteiten
van de en
meest succesvolle
rijtjeshuizen gerealiseerd in een groene omgeving. Ten noorden van Cannenburg staan acht
stroken met eengezinswoningen in noord-zuidrichting en vier in oost-westrichting. De noordnaoorlogse wijk expliciet
op de
kaart zijn
zetten,
zodat
er bij
toekomstige
ontwikkelingen
zuid gelegen
woningen
opgebouwd
uit twee
woonlagen
boven een garage
en de oost-westook nadrukkelijk
gelegen woningen hebben een aparte garage. In enkele gevallen zijn de dubbellaagse
woningen door bewoners
met een
dakopbouw.
van de straat Cannenburg
rekening mee wordt gehouden.
U bentopgetopt
van harte
welkom
opTen
dezuiden
startbijeenkomst!
staat een reeks geschakelde patiowoningen naar ontwerp van B.O. van den Berg en anderen.
Het bouwblok op de hoek van Herinkhave en Weldam is eveneens met patiowoningen
Georganiseerd door Commissie
Ruimtelijke Ordening van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert,
bebouwd, ditmaal ontworpen door Chr. Nielsen en J.H.C. Spruit.
De villa s zijn gecentreerd geplaatst op riante percelen rondom de Pekkendam en ten zuiden
met presentaties van:van Herinkhave. Verschillende architecten ontwierpen de villa s, waaronder J.B. Ingwersen
(Herinkhave 19) en bureau Rietveld, Van Dillen en Van Tricht (Weldam 10).
Ten zuiden van de villabuurt, aan de Van Nijenrodeweg, staan vier gebouwen die zijn
• ARJAN HEBLY, architect
die onderzoek heeft gedaan naar de Bijzondere Kwaliteiten van Buitenveldert
opgebouwd uit een aantal volumes van verschillende hoogte. De oostvleugel is een woontoren
van veertien bouwlagen, de westvleugel is een galerijflat van negen bouwlagen. De eerste twee
• HANS v.d. SCHAAF,
directeur
van
Van Eesterenmuseum
bouwlagen
hebben
eenhet
kantoorfunctie
en maken feitelijk deel uit van de onderbouw die de
twee torens met elkaar verbindt. Elk bouwblok beschikt over een aantal externe bergingen.

Doelstellingen:

1. Werven bewoners die zich als vrijwilliger willen inzetten voor behoud en versterken van
de kwaliteiten van Bijzonder Buitenveldert
2. De geschiedenis van Buitenveldert optekenen aan de hand van de verhalen van vroege
14
bewoners van Buitenveldert (vanaf 1958)
3. Permanente tentoonstelling opzetten over de kwaliteiten van Bijzonder Buitenveldert,
i.s.m. het Van Eesterenmuseum
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