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Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 

Hierbij verzoeken de Stichting het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut u om het Woningcomplex 

Staalmanplein te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. Wij vragen u de vereiste procedures conform de 

verordening op te starten. Wij wijzen er bovendien op dat het gebouw in die tussentijd volgens Uw 

monumentenverordening voorbescherming geniet. 

Onderstaande argumentatie is onder andere gebaseerd op een beschrijving van het bureau Urban Fabric.   

Het Woningcomplex Staalmanplein is in 1956-1958 gebouwd naar ontwerp van de architecten A. Staal en C. 

Keesman. Arthur Staal (1907-1993) kreeg landelijke bekendheid na de Tweede Wereldoorlog. Hij bouwde ook 

woningen elders in de Westelijke Tuinsteden, in Amstelveen, in Utrecht en veel andere gebouwtypen waaronder 

in 1966 de Shell- kantoortoren Overhoeks met daarbij een restaurant en laboratoriumgebouwen.  C. Keesman 

was architect te Alkmaar en heeft vooral in de regio Kennemerland veel gebouwd. 

Het woningcomplex Staalmanplein ligt in de Staalmanpleinbuurt, tussen de Johan Huizingalaan, de Wilhelmina 

Druckerstraat, de Elisabeth Boddaerstraat en de Henri Dunantstraat. Het geheel omvat het Staalmanplein met een 

woon-winkelblok aan de oost- en noordzijde van het plein en drie opvallend schuin geplaatste kiosken 

verbonden door een luifel aan de westzijde. Verder horen bij het geheel: de haak woningen met plantsoen aan de 

Emile Knappertstraat aan de oostelijke achterzijde van het plein, de laagbouwstrook met winkels/bedrijven aan 

de Johanna van Reynvaanstraat aan de zuidzijde van het plein, drie appartementenblokken, waarvan twee met 

een groenstrook, achter deze laagbouwstrook. Het woon-winkelblok heeft een haakvorm met winkels in de plint 

en daarboven vier woonlagen. De overige woonblokken zijn van gelijke hoogte en hebben bergingen in de plint.   

Door de ligging aan de noordzuid gerichte Johan Huizingalaan, een hoofdweg die verschillende Westelijke 

Tuinsteden met elkaar verbindt, heeft het Staalmanplein een aantrekkelijke stedenbouwkundige ligging met een 

potentiële functie voor een groter gebied dan de Staalmanpleinbuurt alleen. De buurt is door een passage in het 

bouwblok aan de Emile Knappertstraat en een passage in de laagbouwstrook winkels en bedrijven goed 

verbonden met het Staalmanplein. Het complex kent een voor die tijd bijzondere diversiteit van functies: wonen, 

winkelen, uit eten, groenrecreatie, auto- en fietsberging en warmwatervoorziening.  



Kenmerkende architectonische details keren terug in alle onderdelen van het complex: typerende schuine 

balkons die per verdieping haaks ten opzichte van elkaar zijn geplaatst, zorgvuldig metselwerk in een 

kettingverband en verticale betonnen banden die de verdiepingen markeren.  In de onderste bouwlaag van de 

haak aan het plein is de betonconstructie zichtbaar met daartussen grote etalageramen.  Tot op heden is de 

architectuur van het complex vrij gaaf bewaard gebleven.  

Het Staalmanpleincomplex is monumentwaardig omdat het een zeldzaam voorbeeld is van een gaaf bewaard 

woon-winkelensemble uit de naoorlogse periode met een zorgvuldige en originele vormgeving. Het is daarmee 

ook een belangrijk onderdeel uit het oeuvre van de interessante architecten Staal en Keesman. Bovendien is het 

ensemble, en dan met name het winkelplein, stedenbouwkundig en cultuurhistorisch van betekenis voor Nieuw-

West. 
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