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Introductie bouwkunst

Oriëntatie op bouwkunst

Verkenningen: de gebouwde omgeving

Analyse schema

Verder kijken

Bouwkunstzuil

Begrippen

Oriëntatie

Actief onderzoeken

Goed en actief waarnemen/beschouwen

Mijn bouwkunstzuil
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Als je buiten om je heen kijkt dan zie je huizen, kantoren, luxe

villa’s, winkels, scholen en nog veel meer. Allemaal gebouwen

iemand heeft ontworpen. Ken je zo’n ruimtekunstenaar?

Wat vind jij een mooi of bijzonder gebouw? Welke gebouwen

en bouwstijlen spreken je aan? Wat is goede architectuur?

Waarom zijn sommige gebouwen bijzonder en opvallend?

Wanneer is een gebouw ook een kunstwerk? Wat is het

verschil tussen bouwkunde en bouwkunst? Wie heeft jouw

school ontworpen? Je woning? De openbare bibliotheek? 

Wat komt eerst, vorm of functie? Wat zijn de verhalen 

achter gebouwen?

Beste CKV leerling,

Dit werkboek gaat om kennismaken met de archi-
tectuur, de kunst van het bouwen. De focus ligt op 
Westerse gebouwen, architecten en bouwstijlen 
vanaf 1860. Welke sociale functies hebben ge-
bouwen? Welke middelen gebruikt een architect? 
Hoe zit een gebouw in elkaar? Welke bouwstijlen 
bepalen het beeld van de stad en het platteland? 
Architectuur vertelt een verhaal. Welk verhaal zit 
achter je schoolgebouw, je woning, de bibliotheek? 
Als laatste opdracht maak je een eigen bouwzuil, 
met gebouwen, architecten en bouwstijlen die 
jou aanspreken.
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Bouwkunst om mij heen

Opdracht 1
Welke bijzondere gebouwen zie je (bijna) dagelijks die op de een of andere manier met bouwkunst te maken hebben?
Bijvoorbeeld een woning, het schoolgebouw, een molen, een kerk, een woonmolen, een supermarkt of museum?
Bedenk en schets een bouwkunstkaart van jouw omgeving.
Welke gebouwen wat vind je mooi? Lelijk? Fascinerend? Zou je meer van willen weten?

Opdracht 2
Waar staan die bijzondere gebouwen? Maak een plattegrond of een afstandskaart om aan te geven wat er is en waar het is. Vul eerst het schema
onderaan in.

Plattegrond mooie of bijzondere gebouwen Afstandskaart

4 HUIS VAN BETON,
FAZANTWEG

1 TEXTIEL MUSEUM

2 MUZIEKSCHOOL NS STATION
Bijzondere gebouwen

in de buurt

VAN HAREN MUSEUMGERECHTSGEBOUW

1

4

56

2

3

THUIS/SCHOOL

3

2

4

1

5
6

DICHTBIJ

VERDER WEG
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Bouwkunstzuil

Op deze zuil staan woorden uit de wereld van de bouwkunst. Het betreft architecten, bouwstijlen, gebouwen, termen, citaten over gebouwen,
enzovoort.

Welke items komen je bekend voor? Welke zeggen je helemaal niks?
Opzoekopdracht: selecteer eerst 20 items die je misschien interesseren.
Maak vervolgens een kortere lijst van 8 - 10 items die je misschien later zou willen onderzoeken (zie minigids H) voor suggesties.
Noteren op de pagina rechts.

Als allerlaatste opdracht voor bouwkunst (p 29) maak je je eigen bouwkunstzuil.

façade • akropolis • gesammtkunstwerk • atrium • gewelf • capability brown 
• form follows function • parthenon • het hubertushuis • le corbusier • ske-
letbouw • landschapsarchitect • pritzker architecture prize • less is more • 
korinthische zuilen • stedenbouwkunde • crystal palace • lambrizering • de 
stad brasília • pand • gebouwen hebben ons echt iets te vertellen • bouwkunst 
is gestolde muziek • mies van der rohe • a house is a machine for living in • 
de verboden stad • jugendstil • beurs van berlage • rijksmuseum • catacombe 
• herzberger • tufsteen • lessenaarsdak • het empire state building • antoni 
gaudi • balustrade • romaans • zaha hadid • aula • bas-reliëf • casa mila, 
barcelona • wolkenkrabber • wederopbouw • zadeldak • majorelletuin • sheikh 
zayed bridge • rode plein • revolutiebouw • maquette • joseph paxton • de bi-
bliothèque sainte-geneviève • barok • rietveld academie • renovatie • basiliek 
• hotel americain • l.a. lightschool • academie van bouwkunst • buitenaardse 
architectuur • sociale woningbouw • sint-pietersbasiliek • aldo van eyck • we 
vormen onze gebouwen; daarna vormen zij ons • bauhaus • gotische hallenkerk 
• kasteel van versailles • lelijkste gebouw van nederland • arcade • apple park 
• château la coste • hunebedden • grafkelder • crypte • entartete kunst • rem 
koolhaas • kremlin • architectuurcriticus • boog en gewelf • diergaarde blijdorp 
• sassenpoort • een spiksplinternieuw pand • a woman can do a very good skys-
craper • norman foster • steenhouwer • monolithisch • binnenplaats • tweede 
kamer der statengeneraal • klokkentoren • abdij rolduc • de griekse bouwkunst 
is de bloei der meetkunde • siermetselwerk • le corbusier • stonehenge • kas-
teel van breda • erfgoed • riolering • james turrell • jugendstil • reichstag, 
berlijn • kathedraal • arbeiderswoning • kruisdak • land art kunstenaar • sint 
janskerk, gouda • loggia • grote of lebuïnuskerk, deventer • oranjerie • rococo 
• amsterdamse school • kalkzandsteen • lelijkste gebouw van groot-brittannië 
• monstrueuze gebouwen • modelwoning • staatsarchitectuur • organische ar-
chitectuur • het nieuwe bouwen • shoppingmall • plattegrond • roltrap • stads-
silhouet • industriële vormgeving • rijksbouwmeester • leefomgeving • woon-
vormen • interieurs • amsterdam zuid - berlage • gebouwen zijn net mensen: 
sommige hangen aan het verleden en andere wijzen naar de toekomst
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Inleiding
Huizen zijn er in allerlei soorten en stijlen. De vorm en grootte van een huis zijn afhankelijk van de locatie, budget, de bouwstijl, de
materialen en de bewoners voor wie het huis is bedoeld. De meeste huizen hebben meerdere verdiepingen, maar er zijn ook gelijkvloerse
huizen, meestal in buitenwijken of op het platteland. Onderkomens met veel woningen in éen gebouw op meerdere verdiepingen
komen in Nederland veel voor. Met de 10 opdrachten op de eerst volgende pagina’s ga je éen woning architectonisch bestuderen.

Opdracht
Kies een interessante, bizondere woning in je eigen omgeving om te bezichtigen en te bestuderen. Welke soort woning wordt het?

1 Waarom heb je deze woning gekozen? Wat sprak je aan?

2 Basisgegevens invullen

Algemene beschrijving van het huis.
Dit molenaarshuisje bestaat uit 3 kamers, een keuken en een garderobe met toilet.

3  Bezichtigen 
Ga voor de woning staan, op een plek waar je de hele voorkant (gevel en dak) van de woning goed kan zien. Maak daar een paar foto’s.

Kijk nu naar de omgeving. De woning is

4  Kijk goed naar de buitenkant. Noem 4 dingen die je op het eerste gezicht opvallen. 
vorm, straatbeeld, aanblik, facade, ramen, deuren, kozijnen, gevel/gevelbekleding, dak, enz -

5 Als het kan, de woning ook van binnen bezichtigen. Noteer 4 dingen die je daar opvallen.

6  Foto’s 
Maak veel foto’s van de woning. Deze heb je later nodig. Denk aan de binnenkant, de buitenkant, het straatbeeld, de buurt, detailfoto’s. 
Hieronder 4 van deze foto’s kort beschrijven.

7 Wat spreekt je nu - na een eerste bezichtiging - het meest aan? Wat spreekt je niet aan?

 appartement
 flat
 penthouse
 studio
 kasteel
 rijtjeswoning
 vrijstaand
 bungalow

 arbeiderswoning
 boerderij
 paleis
 woonboerderij
 earthship
 landhuis
 portiekflat
 pastorie

 villa
 woontoren
 herenhuis
 twee-onder-een-kap
 patriciershuis
 patiowoning
 een andere soort? .........
 een andere soort? .........

 opgenomen in omgeving  in contrast met omgeving  domineert de omgeving

datum bezoek
plaats en adres 

woning
bouwjaar soort woning bouwstijl architect

12 maart 2019 Wispel Buitenweg ca. 1500
2015

vrijstaand
rijtjeswoning

traditioneel
modern

onbekend
J.T. Bats

Woning in beeld
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Opdracht
Beschrijf en analyseer het gebouw

7 Wat zie je: de omgeving
Opdrachtgevers vragen architecten vaak om een opvallend gebouw neer te zetten. Wanneer een nieuw gebouw in de oude binnenstad
wordt ingepast, staat de architect voor de keuze zijn gebouw hieraan aan te passen of juist een zo groot mogelijk contrast te zoeken.

De uitstraling van de woning

De buitenkant: openingen en aanbouw

De binnenkant: een plattegrond maken van de begane grond
De binnenkant: wat mooi aan de

8 Wat je ziet
De buitenkant: materialen

9 Analyse en conclusies
Trek nu - op basis van al je voorwerk - je eigen conclusies over de artistieke waarde van dit gebouw.

10 Kies een slotopdracht (1 of 2 A4’tjes)
a)  Een ingezonden stuk schrijven over waarom dit gebouw nooit afgebroken mag worden
 of op de monumentenlijst moet.

b) Maquette of schets van het gebouw maken met focus op de bouwkunst

c) Een architect, makelaar, aannemer of bewoner interviewen over de waarde dit gebouw

d) Een fotorapportage van het gebouw samenstellen

Gebouw beschrijven en analyseren

 opgenomen in omgeving  contrast met omgeving  domineert de omgeving

 status, macht

 veel uiterlijk vertoon (extravagant)

 gesloten bolwerk, vesting

 pure, abstracte architectuur

 open, toegankelijk gebouw

 klassiek, traditioneel

 lessenaarsdak

 zadeldak

 gebogen dak

 platdak

 piramidedak

 schilddak

 entrée

 vloeren

 muren

 trap

 deuren

 deuren  vensters  balkons  portieken

 baksteen

 beton

 kunststof

 natuursteen

 staal (of ander metaal)

 glas

 pleisterwerk

 hout

 anders...

De buitenkant: dak



27© edumap.nl

Minigids H Onderzoek

Praktijkboek CKV Bouwkunst

Nieuwsgierig naar bouwkunst? Bij architectuur valt ontzettend veel te ontdekken en te doen. Hieronder staan allerlei suggesties voor kleine 
en wat grotere onderzoeksopdrachten. Wil je meer over een onderwerp weten? Doe eerst wat bronnenonderzoek en bedenk vooraf duidelijke 
vragen waar je graag een antwoord op wil hebben.

Is heel gebouwd Nederland van een zee van identieke rijtjeshuizen? De ontwikkeling van het rijtjeshuis onderzoeken.

  De meest voorkomende staatsarchitectuur in Nederland is na 1960 het rijtjeshuis, een uitvinding van de vorige eeuw. 

In vroegere eeuwen werd dit bouwtype alleen gebruikt in hofjes voor bejaarden, maar in de twintigste eeuw is het 

het woningtype bij uitstek geworden in Nederland. Rijtjeshuizen kunnen niet door individuen worden gebouwd, maar 

worden alleen door woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars aangeboden. Hun producten moeten bovendien 

voldoen aan allerlei wettelijke bepalingen en aan de eisen van de welstandscommissies, die de ontwerpen vooral 

beoordelen op samenhang met de rest van de omgeving.

• Archietecten in je eigen omgeving raadplegen voor lokale onderzoeksonderwerpen.

• Voor een kijkje achter de schermen: maak een afspraak voor een interview met een architect.

•  Een nieuw ontwerp voor een bestaand of nieuw te bouwen gebouw in je eigen omgeving.
 Bijvoorbeeld een school, bibliotheek, huizen, winkelcentrum.

• Bouwkunst in relatie tot schoolvakken.
 economie, maatschappijleer, filosofie, natuurkunde, wiskunde, muziek, biologie, scheikunde, geografie, geschiedenis, de talen,  
 andere vakken

•  Wat is dat precies, een atrium? Woon je in een atriumhuis? Heeft je school een atrium? De plaatselijke bibliotheek? Zoek op wat John 
Portman hiervan dacht.

 Welke bekende gebouwen in Nederland hebben een atrium. Naam, plaats, bouwstijl, jaar, architect.

• Wat zijn de principes van Le Corbusier? Wat was zijn idee met Radiant City? Is De Bijlmer in Amsterdam een goed voorbeeld van 
 zijn principes?

• Architectuur staat vaak in dienst van de propaganda. Definitie, voorbeelden, architecten.

•  Kies en onderzoek een bouwstijl (minigidsen A en B). Schets een bij de stijl passend eigen gebouw. 
Bijvoorbeeld een woonhuis of schoolgebouw.

• Maatschappelijk geëngageerd architectuur onderzoeken. Wat is ‘staatsarchitectuur’? Zijn er voorbeelden te vinden in jouw omgeving?

• De politieke boodschap van een bepaalde architect in beeld brengen.

• Wanneer is bouwkunde ook bouwkunst?

• Voorstellen doen voor een alternatieve schoolplein, lokalenindeling, aankleding gebouw.

• Mensen interviewen over hun woning.

•  De school ombouwen. Voor je school een totaal andere maar weldenkbare bouwfunctie bedenken(zie pagina 8). Wat komt daar allemaal 
bij kijken? Maak een stappenplan.

• Verschillen en overeenkomsten tussen Organisch Bouwen en Bauhuis duidelijk maken aan de hand van 2 of meer gebouwen.

• Een collage maken over bijvoorbeeld de eigen woningen van 3 of 4 bekende architecten.

• Een beeldverhaal maken over de ontwikkeling van de wolkenkrabber.

• Een item uit de bouwzuil (p 5) selecteren voor nader onderzoek.

• Een item uit je eigen bouwzuil (p 29) onderzoeken.

• Waarom willen sommige mensen een rijtjeshuis met een tuintje in een buitenwijk en anderen liever een klein appartement in  
 de binnenstad.

• Opvallende en bijzondere gebouwen trekken veel aandacht. Zoek 2 recensies over een gebouw.
 Maak een lijst of overzicht van positieve en negatieven opmerkingen en conclusies.

• Losse onderwerpen
 - Gewild Wonen (Almere)
 - Het Wilde Wonen (Carel Weeber, wooncomplexen als Peperclip en de Zwarte Madonna)
 - Bouwexposities
 - Paleizen voor de arbeiders van Wibaut en Berlage
 - Wie is de “slechtste architect van Nederland”?
 - Stedebouwkundige plannen voor je omgeving
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Bronnen
Evoorkant: 3d Print Canal House, DUS architecten

Algemeen Nederlands Woordenboek, Schoonheim et al, 2017

BNA – Bond van Nederlandse Architecten

De taal van de architectuur, Emily Cole, 2016

Een traditie van verandering, Ton Verstegen en Dolf Broekhuizen, 2009

Huizen architectuurgids, Will Jones

Kijkwijzer voor Architectuur, Museum de Fundatie, Zwolle

Kunst ABC, meer dan 1000 termen, Brongers en Raemaekers, 2004

Lexicon voor de kunstvakken, van Boesschoten et al, 2002

Moderne en hedendaagse kunst begrijpen, Phillips, 2012

Overzicht kunstanalyse modellen, Universiteit van Amsterdam, 2012

Ruimte en leren, Herman Hertzberger, 2008

The Lego Architect, Tom Alphin, 2015

20 Coolest Houses In The World (youtube)

Wiktionary, Nederlands talig

www.architectenweb.nl

www.architectuur.nl

www.ensie.nl

joostdevree.nl

www.kunstbus.nl

www.vandale.nl

www.woorden.org

www.bouwkunst.ahk.nl

www.youtube.com (veel filmpjes over architectuur)
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