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> Een zorgvuldige, historische analyse van de opkomst van het woonerf

in Nederland - en van de al dan niet bestaande relatie tussen plan¬

ning, sociologie en architectuur-vorrnt de opmaat voor het trekken

van mogelijke lessen voor de toekomst. A careful, historical analysis

of the rise of the woonerf in the Netherlands - and the possible

relationship between planning, sociology and architecture - form the

prelude to a consideration ofpotential lessons for the future.

> Een bespreking van de positie van de tndividuele woning ten opzichte

van het erf, waarbij architectonische articulatie, alledaags gebruik.

vormgeving van voor- en achterkant en de plek voor de auto aan de

orde komen. An examination of the position of individual dwellings in

relation to the woonerf, with attention to architectural articulation,

daily use, the design of fronts and backs and the place of the car.

> Een architect die zijn praktijk begon in de jaren zestig van de vorige

eeuw, bükt terug op de doelstellingen en kwaliteiten van enkele van

zijn gerealiseerde ontwerpen. Zijn de uitgangspunten van toen ook nu

nog actueel? Architect Benno Stegeman, who started his practice in

the 1970s, looks back at the objectives and qualities of some of his

realized designs. Are the principles used then still relevant today?
> Twee bijzondere projecten uit de jaren zeventig, Park Rozendaal in

Leusden en de Krekenbuurt in Zwolle, worden nauwgezet onderzocht

en met elkaar vergeleken om hun voortdurende succes te kunnen

verklaren. Two exceptional projects from the 1970s, Park Rozendaal

in Leusden and Krekenbuurt in Zwolle, are meticulously examined and

compared to identify the factors responsible for their continuing
success.

> Een overzicht van een aantal voorbeeldige projecten uit Denemarken

en hoe deze passen in de Deense wooncultuur van de tweede helft

van de 20e eeuw. A survey ofa number of exemplary collective

housing projects in Denmark and their role in Danish residential

culture in the second half of the twentieth century.
> Een architect van een jongeregeneratie spreekt over de specifieke

kwaliteiten van informaliteit en suburbaan wonen. Naast het vinden

van de juiste balans tussen privacy en collectiviteit komt de Scandi-

navische wooncultuur als voorbeeldig naar voren. Alex van de Beld,
who started his practice in the 1990s, talks about the specific
qualities of informality and suburban living. Besides finding the right
balance between privacy and collectivity, examples provided by
Scandinavian residential culture are examined.

> In de recente Vinex-woningbouwproductie is verrassend genoeg een

aantal projecten te vinden dat voortborduurt op de informele kwali¬

teiten van het woonerf uit de jaren zeventig. Surprisingly, recent Vtnex

housing production includes a number of projects that develop the

informal qualities of the i370s'woonerf.
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