Archief van Aannemingsbedrijf J.H. Rozestraten:
foto’s

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 30969
Periode: 1960 - 1970

Archiefvormer
Banero B.V.

Inleiding
De N.V. Banero was een aannemerscombinatie, bestaande uit de Amsterdamsche Ballast Mij.
en de firma’s J.P.A. Nelissen Aannemingsbedrijf en Amy v.h. J.H. Rozestraten, verantwoordelijk voor de bouw van “Plan Van Gool” in Buikslotermeer, een wijk met 1138 woningen
naar ontwerp van de architecten Oyevaar, Stolle en Van Gool. J.H. Rozestraten was daarvóór
ook al actief met de uitvoering van bouwprojecten in de Westelijke Tuinsteden en in Buitenveldert en was één van de oprichters van de N.V. Mobielbouw (1968), welke is voortgekomen uit
de bouwcombinaties “Slotermeer”, “Slotervaart” en “Buitenveldert”. In de periode 1952-1968
bouwden deze drie bouwcombinaties in genoemde tuinsteden 3086 woningen, 584 garages, 25
winkels, een winkelcentrum en een garagebedrijf met showroom. De directie van de N.V. Mobielbouw werd gevormd door prominenten uit de Amsterdamse bouwwereld: G.N. Cortlever,
W.F. Evers, C. Prins, G. Roos, J.H. Rozestraten, ir. K.L. van der Schaar en H. Stefels jr.
Aangezien de bouwproductie in Buitenveldert voltooid was richtte de nieuwe onderneming zich
voornamelijk op op bouwprojecten in Purmerend, Diemen en Zaandam.
Dit archief met een lengte van 0,1 meter bevat onder meer foto’s afkomstig van de Maatschappij tot Stedebouw Banero B.V., met foto’s van “Plan Van Gool” in Amsterdam Noord in
aanbouw, materiaal van de firma Particuliere Woningbouw Buitenveldert en van projecten in
de Westelijke Tuinsteden.

Inventaris
1 Luchtfoto’s van de Knijtijzerblokken aan de Jan Evertsenstraat 201-471, gefotografeerd
door Aero-photo Nederland. 1960 ca. 3 stukken
auteursrechtelijk beschermd
2 Foto’s door een onbekende fotograaf en krantenknipsel betreffende de modelkantine in
Geuzenveld van het bouw- en aannemingsbedrijf J.H. Rozestraten op de bouwplaats voor
589 woningen van de RKWBV ’Het Oosten’. 1960 ca. 1 blad
auteursrechtelijk beschermd
3 Foto’s van een complex van 216 woningen voor de woningstichting Patrimonium in de
Rengerskerkestraat, gefotografeerd tijdens de bouw door een onbekende fotograaf. Architect: Lau Peters. 06/1961 1 pak
auteursrechtelijk beschermd
4 Maquettefoto’s van het verpleeghuis voor bejaarden ’Vreugdehof’, architecten Evers en
Sarlemijn (1961-1962), niet-gerealiseerd. Foto’s door Publicam Hilversum. 1962 ca. 3
stukken
auteursrechtelijk beschermd
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5 Foto’s van de Teilingenflat aan de Van Nijenrodeweg 649-864 in aanbouw en na voltooiing,
gefotografeerd door J. Hansma. 1965 ca. 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
6 Foto’s van een systeembouwproject op een niet-geı̈dentificeerde locatie, gefotografeerd
door een onbekende fotograaf. 01/1964 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
7 Foto’s van een excursie naar steenfabriek De Nijgraaf in Westervoort, gefotografeerd door
Henk Brusse. 1965 ca. 4 stukken
auteursrechtelijk beschermd
8 Foto’s van een woningcomplex in de Pettenstraat, gefotografeerd door een onbekende
fotograaf. 1966 5 stukken
9 Foto’s van Plan van Gool in aanbouw, gefotografeerd door een onbekende fotograaf.
12/1966 - 06/1967 1 pak
10 Luchtfoto van Buitenveldert in noordwestelijke richting gezien, gefotografeerd door KLM
Aerocarto. 1967 ca. 1 stuk
11 Concept-tekst verkoopbrochure Teilingenflat met 192 woningen, Van Nijenrodeweg, architect W.M. Dudok. 1967 ca. 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd, Met ingeplakte en losse foto’s.
12 Verkoopbrochure van de flat Backershagen met 192 woningen, Van Nijenrodeweg, architect W.M. Dudok. 1967 ca. 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd, Losbladig, met 2 woningplattegronden.
13 Foto’s van Plan van Gool in aanbouw, gefotografeerd door een onbekende fotograaf. 1967
1 pak
auteursrechtelijk beschermd, Met foto’s van de plechtigheid bij het bereiken van het
hoogste punt op 29 september 1967.
14 Verkoopbrochure van de panoramaflat Werengouw met 119 woningen, Het Breed, architect: Oyevaar Stolle Van Gool. 1967 ca. 1 deel
auteursrechtelijk beschermd, Losbladig in omslag.
15 Brochure Oyevaar Stolle Van Gool, Buikslotermeer. Uitgave Bureau Voorlichting Gemeente
Amsterdam, met tekst van Ad Bevers, ontwerp H. van Houten. 1968 ca. 1 deel
auteursrechtelijk beschermd
16 Plan van Gool: woningplattegronden, beschrijving van het project, teksten van toespraken. 1968 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
17 Plan van Gool: plattegrond van de wijk met de straatnamen, vastgesteld bij raadsbesluit
van 3 april 1968 no. 266. 1968 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
18 Brochures N.V. Mobielbouw. 1969 - 1979 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
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