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2.1937.1 VAN AERSSENLAAN

Adres: Van Aerssenlaan 10-26, even en one-
ven huisnummers
Wijk: Blijdorp (postcode 3039)
Bouwjaar: 1937
Typologie en aantal: 17 herenhuizen
Architect: W. Ten Bosch
Opdrachtgever: N.V. Oost
Aannemer: onbekend

Bouwgeschiedenis: De bebouwing in de wijk Blijdorp bestaat tot 
1937 bijna volledig uit appartementencomplexen in traditionele en 
zakelijke bouwwijze voor arbeiders en middenstand. Daarnaast gro-
eide de vraag naar grondgebonden woningen. De woningen aan de 
Van Aerssenlaan en Cornelis Muschstraat zijn de enige herenhuizen 
in Blijdorp. Ten Bosch was een veel gevraagde architect; zijn her-
kenbare bouwstijl werd beschouwd als synthese tussen de Delftse 
School en het Nieuwe Bouwen.
Stedenbouwkundige context: Ten Bosch, die al veel had gebouwd 
in Blijdorp voor de Maatschappij Oost, ontwierp de herenhuizen in 
twee blokken langs de latere Diergaarde Blijdorp. De 17 herenhui-
zen aan de Van Aerssenlaan waren 6,50 meter breed, de 12 huizen 
aan de Cornelis Muschstraat 6,0 meter. In het aantrekkelijke ontwerp, 
met veel aandacht voor trapportalen, ruime kamers, grote vensters, 
erkers en balkons,  waren de open bebouwing en het uitzicht op het 
Blijdorppark erg belangrijk. In 1938 werd de reeks herenhuizen met 
de bouw van een villa, ‘Villa Wijlacker’, afgesloten.
Ontsluiting: Elk huis heeft zijn voordeur aan de straat.
Voorzieningen: Op de begane grond bevinden zich een keuken en 
kamer-en-suite met voor een erker en achter openslaande deuren; op 
de eerste verdieping een badkamer en vier slaapvertrekken, waarvan 
drie met balkon; op de tweede verdieping twee zolderkamers.. De 
huizen hebben een voor- en achtertuin. Achter de woningen bevindt 
zich een pleintje met garageboxen.
Aantal kamers: 7 kamers, waarvan 2 zolderkamers
Woonoppervlakte: ca. 190m2
Constructie / materiaalgebruik: Gevels en borstweringen van de 
balkons bestaan uit een oranjerode smalle baksteen met een diep-
liggende voeg, met houten kozijnen met smalle glas-in-lood bovenra-
men en tevens een houten entreedeur met ronde boog. De woningen 
hebben een pannendak.              [SH 09/2011]
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verdieping 1:200

woonopp.:
ca. 190 m²

externe berg.:
ca. 6 m²

begane grond 1:200

situatie 1:2000


