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Het fenomeen van de nieuwe open ruimte wordt beschreven en
in zijn historische context geplaatst, waarbij de traditie van het
Hollandse bouwblok en de cultuur van het wonen aan de straat
aan bod komen.
The phenomenon of the new open space is introduced and
described in relation to the larger historical context, in which
the tradition of the Dutch perimeter block and dwellings that
directly border the street occupy a major place.

Dit artikel geeft een beknopt typologisch overzicht van het
charitatieve hofje en bespreekt het aspect van de representatie
aan de hand van vier Haarlemse voorbeelden.
This essay gives a briefoverview of the typology of the Dutch
almshouse while discussing the issue of representation by
way offour examples from Haarlem.

Architect Sjoerd Soeters en stedenbouwer 'fun Schaap beant
woorden vragen over de reeks woonensembles waarvoor de
nieuwe open ruimte kenmerkend is, onder meer over de ont
wikkeIingsgeschiedenis van de projecten en of de nieuwe
open ruimte expliciet onderdeel was van de ontwerpopdracht.
Architect Sjoerd Soeters and urban designer Ton Schaap
discuss issues typical of the series ofhousing ensembles
characterized by the new open space, including the history of
the projects and the question of whether the new open space
was an explicit part of the assignment.

Aan de hand van het Hollandse bouwblok en het Franse cour
huis worden de architectonische kwaliteiten van de nieuwe
open ruimte onderzocht.
The architectural qualities of the new open space are analysed
by looking into the typologies of the Dutch perimeter block
and the French court house.

Nauwgezette analyse van de nieuwe open ruimte als verbijzon
dering van de openbare ruimte. Kenmerken als de relatie
tussen de individuele woningen op de begane grond en de aan
liggende publieke ruimte worden in kaart gebracht.
Close reading of the designs of the new open space as a
differentiation of the public space. Key characteristics such as
the interrelations between the individual houses at ground
floor level and adjacent public spaces are mapped.
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