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Introductie
De beste manier om een stad of regio te leren kennen is op de fiets te stappen. Op
de website www.tourgrootamsterdam.nl vind je acht fietstochten van ieder twintig
kilometer rond een station in de agglomeratie Amsterdam. De fietstochten leiden je
langs bijzondere fenomenen in een uitsnede van het verstedelijkt landschap in en
rond de stad: een strip, opgespannen tussen fort Krommeniedijk in het noordwesten
en fort Uittermeer in het zuidoosten. Op de website vind je de acht routes en allerlei
achtergrondmateriaal: korte beschrijvingen van interessante objecten, verwijzingen
naar literatuur en filmpjes met interviews en gesprekken.
In deze bundel vind je vierentwintig compacte essays – of uitgebreide columns –, drie
bij iedere fietstocht. In deze stukken beschrijf ik hoe ik als stedenbouwkundige kijk naar
fenomenen die we onderweg tegen komen: associaties en herinneringen die ze oproepen,
observaties bij en reflecties op plannen en projecten. Bij de afsluiting van vierentwintig
jaar werken voor de stad geven de columns een breed beeld van de stedenbouwkundige
praktijk in Amsterdam – voor ieder jaar één. De brede blik is nodig en moet gekoesterd
worden. Dat kan niet genoeg benadrukt worden. De Amsterdamse projectenmachine
is een fuik en beperkt de blik. Voor het ontwerp van een fijne stad is onbevangenheid,
onderzoek en debat nodig en de mogelijkheid om nog onbekende wegen en sluiproutes
te verkennen.
Een brede benadering is ook nodig omdat de stadsvorm van Amsterdam niet eenduidig is,
maar samengesteld. In 4 x Amsterdam (gepubliceerd bij Thoth in 2005) heb ik na tien jaar
werk in projecten op allerlei plekken in de stad voorgesteld om vier stedelijke milieus te
onderscheiden, vier biotopen of ecologies: de gridstad op het veen met de kenmerkende
stadsstraten, de eilanden in de buitendijkse waterstad in het IJ, de poldersteden in de
droogmakerijen en de parken rond de oude agrarische lintdorpen. De ondergrond speelt
een belangrijke rol in de vorm van de stad – Amsterdam is een verstedelijkt landschap.
De stad als geheel is dan ook niet anders dan een collage van uiteenlopende stedelijke
fragmenten, meer en minder stevig verbonden door structuurelementen zoals Amstel
en IJ, de grachtengordel, de A10, het IJtunneltracé en een reeks van riviertjes, vaarten,
kanalen en plassen.
Deze benadering is nog steeds valide en krijgt nog wat meer kleur nu we op stap gaan
in Groot-Amsterdam. Sterker nog dan het veel geroemde Algemeen Uitbreidingsplan
uit 1934 blijkt het Structuurschema Groot-Amsterdam uit 1962 leidend te zijn geweest
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voor de ruimtelijke opbouw en het functioneren van de agglomeratie. Helder tekent zich
het globale ordeningsprincipe van de collage af: de aaneengesloten kernstad binnen de
A10 met stedelijke corridors – stadslobben – daarbuiten, die gescheiden worden door
groengebieden – scheggen.
De agglomeratie heeft ook een duidelijke begrenzing: de Stelling van Amsterdam. De
forten vormen een bijzondere markering in de overgang naar het buitengebied. Voor
de stadsvorm zijn vooral de inundatievelden van belang. Strenge regels zorgden er voor
dat hier een eeuw lang niet gebouwd werd. Nu hun militaire functie vervallen is, vormen
de geluidhindercontouren van Schiphol en Natura 2000-regels een vergelijkbaar
streng regime. De ‘welvarende periferie’ van de stad strekt zich daar voorbij uit: in de
binnenduinrand, het Gooi en Flevoland. Tour Groot-Amsterdam is opgespannen tussen
twee van de forten. De eerste en de laatste fietstocht voeren je langs deze groene
stadsrand.
Laura Smits, Olivier van de Sanden en Aat de Vries zorgden er voor dat het idee voor
de tour handen en voeten kreeg en vormden aangenaam reisgezelschap. Tour GrootAmsterdam was ook een vrolijke tocht met fijne collega’s en partners in crime: Maru
Asmellash, Marcel Bloemendal, Caroline Combé, Krik van Ees, Yttje Feddes, Jos Gadet,
Eric van der Kooij, Frits Palmboom, Erik Pasveer, Ton Schaap, Jeroen Schilt, Bart Stuart,
Nasiem Vafa en Rick Vermeulen.
Ik draag de bundel op aan Engelien. Met haar maakte ik honderden tochtjes die mijn blik
vormden.

Maurits de Hoog
Zomer 2020
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The making off
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Dit is een doe-boek!
Zoals beschreven in de introductie horen de essays van dit boek bij een set van acht
fietsroutes.
Van die routes is in dit boek slechts een klein kaartje met de stops afgedrukt, maar er is
een schat aan informatie online te vinden! Voor elk van de fietsroutes hebben we materiaal
gemaakt: filmpjes met interviews met betrokkenen, historische beelden, kaartmateriaal.
De routes en het materiaal kun je vanuit je luie stoel via de website bekijken, maar het is
natuurlijk nog leuker om erop uit te trekken! Om de routes makkelijk fietsbaar te maken
hebben we ze daarom ook nog in google maps gezet.
Dus trek er op uit en laat op de website weten wat je ervan vond!

Overzichtskaartje van de route
Routenummer

Routenaam

Lijst met stops

QR code die je op de
website brengt met filmpjes
en andere achtergrondinformatie bij iedere stop

QR code die je op de google maps
kaart brengt (voor navigatie tijdens
het fietsen)
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Stops route 1: Voorstad in een Moeras

01.

Station Krommenie-Assendelft

15.

Het Blauwe End

02.

Trias – vmbo-school

16.

Prins Hendrikstraat-Emmastraat e.o.

03.

Iepenbuurt

17.

Fabriekscomplex – Noordervaartdijk 10

04.

Snuiverbuurt

18.

De Grote Weiver

05.

School en woonbuurt Lijnbaan-Zonnelaan

19.

Zeeheldenbuurt

06.

Agathepark – Het Blok

20.

De Jonge Prins

07.

Polder Krommeniedijk

21.

Zaanbocht 1

08.

Hoeve De Witte Klaver

22.

Zaanbocht 2

09.

Liniedijk Stelling van Amsterdam

23.

De Adelaar

10.

Kerk Krommeniedijk

24.

Plein 13

11.

Kromme IJ

25.

Guisveld

12.

Fort Krommeniedijk

26.

N203-N246

13.

Brug over Kromme IJ en Kerksloot

27.

Dorpsstraat Assendelft

14.

Noorder- en Zuiderhoofdstraat

28.

Saendelft

QR Codes

Link naar www.tour
groot amsterdam.nl.
De luie stoel optie:
filmpjes, foto’s, video’s,
en kaart-materiaal bij
elke stop!

Link naar de routes op
google maps
Wil je de route kunnen
volgen tijdens het
fietsen? Volg dan deze
link.
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Route 1: Voorstad in een moeras

Startpunt:
Station Krommenie-Assendelft

ê
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Krommeniedijk 1812 Zaanatlas

Homekick Tolhuis Krommeniedijk
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Homekick! Zo noemden we de experimentele eerstejaars-oefening, die Kees Thielen en ik vanaf 1978
begeleidden als student-assistent bij Rein Geurtsen op Bouwkunde in Delft. De inzet was Montessoriaans
– eigen ervaringen verbinden met het ontwikkelen van vakkennis. De opgave was een bekende route
naar de middelbare school of het sportveld te tekenen en te noteren hoe de route ruimtelijk in elkaar
zit: rechte stukken, bochten om, met het laantje onderweg waar je met je eerste vriendinnetje afsprak,
die ene paars bloeiende boom, een donker stuk, rare putdeksels, de kleurrijke reclames, winkels, met
losse handen naar beneden, wachten voor de spoorbomen, een slootje. En dan maar eens zien: is er
een topkaart met hoogtes, teken ‘m nog een keer met een velletje over de kaart, hoe lang is de route
eigenlijk, wat kun je halen uit de geomorfologie, is er een plan gemaakt voor dit stuk stad, dorp,
landschap, wanneer, wie tekende er aan, hoe zit het in elkaar, is het helemaal uitgevoerd, wat is er
recent veranderd, is het een fijne route, veilig, wat kan er beter, wat zouden alternatieven kunnen zijn?
De hele oefening draaide erom geen abstracte methodes te leren toepassen, maar basiskennis op te
bouwen door te leren reflecteren op ervaring – kijken, lezen, tekenen, bedenken en nog eens kijken.
Mijn gedroomde Homekick in die tijd was een stuk uit de fietsroute vanuit Amsterdam naar Castricum en
Limmen, waar mijn ouders woonden. Op driekwart van die afstand lag in Krommeniedijk een prachtige
overgang van de stad naar het open landschap. Dit was het einde van Groot-Amsterdam en het begin
van de periferie. Een superplek.
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Het kerkje in Krommeniedijk,
interieur en exterieur

Voormalig tolhuis en café,
Krommeniedijk 189, bij de
afslag richting Kromme IJ,
1978

Café ‘vanouds het Veerhuis’,
Krommeniedijk 189, in oude
glorie hersteld, 1980

Rampspoed... 2019
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Krommeniedijk
De snelste route van Amsterdam naar Castricum en
Limmen loopt langs de nu net gesloten elektriciteitscentrale aan de Hemweg, de Hempont en dan verder
langs de spoorlijn naar Alkmaar over de Provinciale Weg.
Maar dat is wel een beetje een saaie route – alsmaar
rechtdoor. Eén van de detours bracht me via het lange lint van Krommenie op de Uitweg en uiteindelijk op
de Krommeniedijk. Daar, aan de rand van Krommenie,
reed ik een langgerekte, bijna ellipsvormige ruimte binnen van 1,5 kilometer lang en zo’n 750 meter breed. In
de verte elektriciteitsmasten en een kerktorentje.
Stolpboerderijen, lage Zaanse, houten huisjes in verschillende kleuren groen en zwart, maar ook latere,
bakstenen huizen staan aan de buitenzijde van de ellips
in een continue rij. Soms kan je er even tussendoor kijken, maar met werkplaatsen, aanbouwsels, bomen en
struiken vormen ze meestal een doorgaande ‘wand’.
Aan de binnenzijde is het beeld juist meer open, zeker
in het meest westelijke, beetje gekromde deel. Met aan
de buitenkant de doorgaande wand, heb je aan de binnenkant een mooi overview over de grote ruimte; een
ruimte, die hier dus echt een binnenruimte is. Er is één
markante uitzondering: het kerkje van Krommeniedijk.
Die staat juist wel aan de binnenzijde, op een terp met
grote bomen.
Krommeniedijk met
ellipsvormige polder:
1) bebouwing in de
buitenrand
2) kerk op terp
3) doorsteek over de Kromme
IJ met spectaculair overview
over de polders richting
Uitgeest
4) tolhuis bij de afslag,
Krommeniedijk 189.

3

4

2
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Even verderop is er een afslag naar rechts. Daar steek je
door de wand heen, ga je over de Kromme IJ en heb je
wat bosjes, maar vooral spectaculair verre zichten richting Uitgeest, het Alkmaardermeer en Akersloot. De
horizon is ver weg. Op sommige plekken kijk je zo’n 5
kilometer weg over leeg land. Het kerkje op de terp in de
bocht van de besloten ellips is de vooraankondiging van
dit fenomenale vergezicht. Subliem!
Tolhuis
Bij de afslag staat een wit houten huis met een veranda.
Dit is het voormalige Tolhuis, annex café. Ik vond zelfs
een foto met het tolhek er nog op. Wat een mooi beeld:
het hek naar de tuin van het weidse, open landschap.
Dat hek zou eigenlijk weer teruggezet moeten worden!
Draai je je om, dan kijk je terug op de grote binnenruimte, onder het overstek van de veranda door.
Rampspoed
Bij een recent bezoek was ik totaal in de war. Het tolhuis blijkt afgebroken en vervangen door een nieuwbouwwoning, een rare schuur! De architect (?) heeft
nog iets geprobeerd met een veranda, maar dat is totaal
mislukt. Het huis staat niet meer in de rooilijn aan de
Krommeniedijk en ook niet aan de dwarsstraat. De
ondersteuning van het overstek staat precies verkeerd

1

en er is een vreemd hekje toegevoegd. En wat doen die
paaltjes hier?
De materialen, kleuren en details van de nieuwe woning
onderscheiden zich niet langer, maar voegen zich naar
wat elders langs de Krommeniedijk staat. Precies het
omgekeerde van de ruimtelijke werking van het oude
tolhuis. De bijzondere markering van de doorsteek is
verdwenen.
Hoe kan het toch dat dit soort vreselijke ongelukken
gebeuren?
Wie heeft hier zitten slapen bij het verlenen van de
sloopvergunning en bij de goedkeuring van de bouwvergunning? Was het tolhuis annex café niet aangewe-

zen als rijks- of gemeentelijk monument? Wat was het
advies van de stedenbouwkundige en van Welstand?
Paradise regained
Als je de doorsteek affietst, dan blijkt even verderop één van de bosjes van destijds aan de overkant van
de Kromme IJ een fort te zijn: Fort Krommeniedijk of
nu ook wel Fort K’ijk, onderdeel van de Stelling van
Amsterdam.
Wat een ontdekking was dat in de jaren ’80! In een cirkel rond Amsterdam bleken meer dan 50 forten te liggen, met een hele reeks batterijen, inundatiesluizen,
liniedijken, opslagplaatsen, kazernes, drinkwaterkel-

Fort K’ijk exterieur en
interieur

Fort K’ijk in het landschap
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ders, graansilo’s, een munitiefabriek – een complete verdedigingsmachine! Verborgen, overgroeid en in
gebruik voor allerlei soorten opslag. Het leger stootte
de forten af en Domeinen zocht naar nieuwe bestemmingen. De Stelling werd in 1996 met succes door de
Provincie Noord-Holland voorgedragen als UNESCOWerelderfgoed. Inmiddels is voor de meeste forten een
nieuwe bestemming gevonden en zijn ze publiek toegankelijk gemaakt.
Fort K’ijk is eigendom van de Stichting Stadsherstel en is
behalve een bezoekerscentrum van Landschap NoordHolland ook een woon-werkplek geworden voor een
groep mensen met een beperking. De bewoners runnen
het restaurant en het bezoekerscentrum.
Veel onderdelen zijn in oude luister hersteld, zodat je
een beeld krijgt van hoe het leven er voor de ingekwartierde soldaten uit zag. Hoogtepunt is het zicht vanuit
één van de geschutskoepels over de in het voorjaar geïnundeerde weilanden richting Uitgeest.
In opdracht van Stadsherstel is de omgeving van het fort
heringericht naar een ontwerp van Nicky Schuurman
van Landschap Noord-Holland.

Fortwachterswoning.
Ontwerp Piet Hein Eek en
Iggy Dekkers
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Fortwachterswoning
Een geweldig onderdeel van het plan voor het fort is
de bouw van een nieuwe fortwachterswoning, ontworpen door Piet-Hein Eek en Iggie Dekkers. Het ontwerp
dateert van 2009. Uiteindelijk is de woning begin 2018
opgeleverd.
Het is een grappig gebouwtje. Natuurlijk van hout, in
de traditie van de gemakkelijk te verwijderen houten
loodsen en woningen van de Stelling. Eek en Dekkers
gebruikten de constructiewijze voor een vrolijk experiment: de zijwanden zijn los gehouden van de houten
pilaren en zijn onder een hoek geplaatst. Ze wijken naar
buiten. De verdieping is daardoor niet langer een zolder.
Het is een grote, zelfstandige gebruiksruimte geworden
en speciaal door de lage glaswand.
Met dit principe had Piet-Hein Eek al eerder geëxperimenteerd in het vrolijke 3-laagse paviljoen op IJburg.
De wijkende wanden hadden daar meer glas. Hier is het
hout aan de buitenzijde in de zwarte carboleum gezet.
Oh, wat was het mooi geweest als even verderop als
pendant van de zwarte fortwachterswoning het witte
Tolhuis nog had gestaan!

Ontwerp Streekplan Noordzeekanaalgebied 1966

Landschapsfeuilleton van het Oer-IJ
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Na de inpoldering van het IJ in de 19de eeuw werden in het Ontwerp-Streekplan voor het
Noordzeekanaalgebied uit 1966 de lijnen uitgezet voor een soort tweede oplevering van de IJpolders.
Het is werkelijk ongelooflijk wat er allemaal getekend werd; niet alleen de aanleg van een enorm nieuw
areaal aan haven- en industriegebieden rond het kanaal, maar ook een hele reeks nieuwe woongebieden
in het achterland, spoorlijnen, snelwegen en tunnels. Een paar jaar later werd een uitwerking gemaakt
voor de Zaanstreek.
Het is maar goed dat slechts een klein deel van dit ambitieuze programma is gerealiseerd. Het
landschap zou geruïneerd zijn. De gedeeltelijke realisering zorgt tegelijkertijd voor heftige contradicties
in het dagelijks gebruik. Dwars door Wormerveer en Krommenie wordt bijvoorbeeld over provinciale
wegen, die daar nooit voor bedoeld waren, een enorme verkeersstroom afgewikkeld van en naar de
verstedelijkte gebieden in de binnenduinrand, Alkmaar en de Kop van Noord-Holland.
In 2018 verscheen de Atlas van het Oer-IJ-gebied, een monumentaal resultaat van jarenlang onderzoek
naar de ontwikkeling van dit deel van de Hollandse lagune, met het spannende verhaal van een
verzande zeearm en een drooggelegd meer.1 Naast heel veel interessante detailinformatie maakt de
Atlas duidelijk dat we hier opereren in een eeuwenoud en uiterst dynamisch landschap. Daar horen
onvermijdelijk nieuwe interventies bij. De opgave gaat dan ook veel verder dan een tweede oplevering
van de IJpolders rond het Noorzeekanaal; eerder om het toevoegen van een betekenisvol, misschien wel
tiende deel van een langlopend landschapsfeuilleton.
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Verstedelijkte lagune
Amsterdam ligt in wat in de geografie aangeduid
wordt als een lagune. Van de kustvormen op aarde is
de lagunekust het meest verbreide type. Anders dan
bij fjorden, kliffen en rotskusten kenmerkt de lagunekust zich door een geleidelijke overgang van land naar
zee. Onder invloed van eb en vloed, stroming en wind
ontstaan in dit overgangsgebied zogenaamde barrier
islands, langgerekte strandwallen met daarop duinen.
Daarachter strekt zich de eigenlijke lagune uit met moerassen en meren, die gevoed worden door rivieren uit
het achterland. Soms zijn deze rivieren zo groot en voeren zij zoveel sedimenten mee dat een complete delta
ontstaat. Soms dringt met het getij zout zeewater diep
de lagune in, maar er zijn ook voorbeelden van zoete lagunes, waar de zee en het getij nauwelijks invloed
hebben.
De Hollandse lagune is betrekkelijk breed. De afstand
van de kust tot aan de monding van de Gelderse IJssel
bij Kampen in de voormalige Zuiderzee is bijna 80 kilometer. Ter hoogte van Amsterdam is de afstand tussen
de kust en de hogere gronden van het Gooi 40 kilometer. Meer naar het zuiden stond de lagune al vroeg onder

invloed van de grote rivieren, van Rijn, Maas en Schelde.
Ook het getijdenverschil was daar sterker onder invloed
van de nabijheid van Het Kanaal. Dat is ook nu nog zo. Bij
Vlissingen is het verschil tussen eb en vloed doorgaans
4,5 meter, bij het Haringvliet 2,5 meter, bij IJmuiden
1,95 meter en bij Den Helder 1,80 meter. Bij Delfzijl is
het weer 3 meter onder invloed van de getijdebeweging
om de Britse eilanden heen.
In de lagune tekende zich al vroeg een driedeling af: een
dynamische delta met de riviermondingen in het zuiden,
dan een gesloten kust met een rustig moeras- en merengebied daarachter en ten noorden daarvan de door het
getij gedomineerde waddenkust met de kenmerkende
eilandenrij van Callantsoog tot ver in Denemarken. In
het rustige middendeel achter de gesloten duinenrij kon
in de afgelopen tienduizend jaar een omvangrijk veenpakket groeien, tot wel 6 meter boven wat we nu Nieuw
Amsterdams Peil – NAP – noemen. Een langzame, maar
consequente zeespiegelrijzing werd afgewisseld door
periodes met een lichte daling.
De duinenrij werd eerst nog onderbroken door mondingen van noordelijke zijtakken van de Rijn bij Katwijk
(Kromme Rijn, Oude Rijn) en bij Castricum (Kromme

Oergeul Amsterdam rond
3500 BC, bron: Maps
Amsterdam 2020.
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Projectie Oer-IJ op huidige
kaart. www.oerij.eu

Lagune Hollands Noorderkwartier ca. 1350,
bron: website Oneindig Noord-Holland – www.
onh.nl.

Rijn, Vecht, Angstel, Amstel, IJ). Na het verzanden van
deze riviermondingen rond het begin van onze jaartelling ontstond een aaneengesloten duinenrij over een
lengte van bijna honderd kilometer tussen Hoek van
Holland en Camperduin.
In één van de drogere periodes rond het jaar 1000 startte de ontginning van het veengebied achter de duinen.
Het landschap van veen, moerasbossen en meren achter
de Hollandse duinen moet toen net zo ruig zijn geweest
als de Everglades in Florida of de ongerepte delen van
het kustgebied van New Jersey nu. Van die ruigheid is
hier weinig meer over. In een periode van duizend jaar is
het veengebied volledig ontgonnen, ingeklonken, deels
uitgeveend en weer drooggelegd en vervolgens grotendeels verstedelijkt. De invloed van de zee nam toe en
werd buitengesloten door een ragfijn netwerk van dijken, overstorten, boezems, kanalen, sluizen en gemalen. Rond één van de dammen in de vele veenriviertjes
ontstond Amsterdam, niet aan zee, niet op de hogere
gronden in het achterland, maar midden in de lagune,
waar de Amstel uitmondt in een zeearm – het IJ.
IJ en Oer-IJ
Het IJ zoals we het nu kennen heeft talloze voorlopers
gekend. In één van de laatste ijstijden strekte het landijs
zich tot hier uit en bogen de rivieren uit het achterland
voor de ijsmassa uit naar het westen. In latere periodes
mondde hier een noordelijke Rijntak uit en vormde het
IJ de verbinding tussen het Almere en de zee.
In veel Amsterdamse projecten speelt wat doorgaans
aangeduid wordt als de ‘Oergeul’ een belangrijke rol. Dit
is een vroegere getijdengeul die uitmondde ter hoogte
van Zandvoort en IJmuiden en diep in het land insleet. In
en rond Amsterdam liggen op 11-13 en 19-22 meter dekzandlagen, die hier afgezet werden in de Saalien-ijstijd.
De Oergeul sleet dat zand plaatselijk weg, waardoor op
die plekken de eerstvolgende draagkrachtige laag pas
op circa 60 meter aangetroffen wordt. Bij alle bouw- en
landwinningsprojecten rond het IJ in de afgelopen eeuwen bleek dit een serieus probleem, denk aan de aanleg

Bouw van de sluizen bij IJmuiden (1865)
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van het Centraal Station en de haveneilanden in de 19de
eeuw. Recenter speelde het een rol bij de aanleg van
IJburg, de NoordZuidlijn, het Ydock, het Oeverpark kop
Grasweg en bouwprojecten bij station Sloterdijk. Het
is bijzonder om te zien dat het beloop van de Oergeul
ter plaatse van het centrale deel van het IJ nagenoeg
samenvalt met de huidige topografie.
De landschapskunstenaar Jeroen van Westen maakte in
het kader van zijn studie rond de IJ-dijken in 2006 een
vrolijke montage van kaarten van het huidige IJ en van
het estuarium van het Oer-IJ rond het jaar 1000 voor
Christus. De uitstroomopeningen liggen op dat moment
een stuk noordelijker, bij het huidige Heemskerk en
Castricum. Je ziet ze al langzaam dichtslibben. De
montage laat mooi de landschappelijke samenhangen
zien. Wat we nu kennen als de Wijkermeerpolder en de
Uitgeester Broekpolder hoorde bij de loop van het IJ
naar zee. Krommeniedijk – de dijk langs de ‘Kromme IJ’
– ligt langs die noordelijke uitlopers van het IJ. Als je nu
bij station Castricum een fiets huurt en naar zee fietst,
rijd je in feite langs de uitroomopening van het IJ naar
zee!
IJpolders, Noordzeekanaalgebied en Zaanstreek
Vanaf 1600 zijn de meeste meren in de lagune stuk voor
stuk drooggelegd; eerst een reeks meren ten noorden
van het IJ – Schermer, Beemster, Purmer, Wormer en
kleinere, zoals de Buikslotermeer, Burkmeer, Starnmeer
en Volgermeer –, in de 19de eeuw de Haarlemmermeer
en het IJ en in de 20ste eeuw de Flevopolders in de
voormalige Zuiderzee. De laatste vijftig jaar functioneren vooral de grote droogmakerijen uit de 19de en
20ste eeuw als expansievat voor de ontwikkeling van
Amsterdam. Hier liggen de zeehaven, de luchthaven en
een joekel van een new town, Almere.
Met de drooglegging van het IJ en de bouw van de
Oranjesluizen verdween de getijdewerking. Belangrijker
nog was dat in de IJpolders een kanaal werd uitgespaard, dat via een doorgraving van de duinen bij Velsen
en een groot sluizencomplex verbonden werd met de

Inpolderingsplan IJ en Wijkermeer met het Noordzeekanaal,
1871.

Montage van het oer-IJ en IJ-dijken. Jeroen van Westen
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Ontwerp Streekplan Noordzeekanaalgebied 1966

Ontwerp Structuurplan Zaanstreek 1970

Noordzee. Met een verwijzing naar Muiden werd het
nieuwe dorp bij de sluis IJmuiden genoemd.
De polders behielden tot ver in de 20ste eeuw hun agrarische karakter. Nieuwe Amsterdamse havens werden
merkwaardig genoeg vooral aan de oostzijde van de
stad aangelegd. Schoorvoetend verschoof het accent
naar het westen. De – gevaarlijke – Petroleumhaven
(1889), de vissershaven in IJmuiden (1896) met de
Rijksvisafslag (1899), de nieuwe artillerie-inrichtingen
bij het Hem (1904) en de in 1918 opgerichte Hoogovens
waren de eerste grootschalige nieuwe haven- en industriefuncties rond het kanaal.
Na de Tweede Wereldoorlog komt dit transformatieproces in een stroomversnelling. Het eerder genoemde
Ontwerp-Streekplan uit 1966 en de uitwerking daarvan
in het Structuurplan voor de Zaanstreek uit 1970 passen
daarin. Het is werkelijk ongelooflijk wat er op de tekeningen allemaal te zien is (zoom in!):
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•

•

•

Allereerst natuurlijk de uitbreiding van het
Amsterdamse Westelijk Havengebied, tot ver voorbij de huidige Afrikahaven. Ook de Houtrakpolder
is bestemd als havengebied. Een noord-zuid-snelweg begrenst de havenontwikkeling. De toen nog
Amsterdamse wethouder Den Uyl stuurde zijn
Grondbedrijf er op uit om de benodigde gronden te
verwerven. Grote delen van de Houtrakpolder zijn
nog altijd Amsterdams bezit.
Uitbreiding van de terreinen van de Hoogovens, tot
ver over de Zeeweg tussen Beverwijk en Wijk aan
Zee.
Minstens zo spectaculair is de spiegeling van de
havens aan de noordzijde van het Noordzeekanaal.
De IJ-dijk en delen van de linten van Westzaan en
Assendelft maken plaats voor expansie van het
havengebied, compleet met nieuwe bassins, diep
landinwaarts. Aan de noordzijde wordt de haven-

•

•
•

•

ontwikkeling begrensd door de ‘noordelijke basissnelweg’ aansluitend op de huidige Vincent van
Goghweg, de Prins Bernhardweg en het knooppunt
Zaandam en door een aftakking van de spoorlijn
Amsterdam-Alkmaar richting Beverwijk en vervolgens naar Hoogovens.
Naast de bestaande Velsertunnel, de al eerder
geplande Hemspoortunnel en de dan net geopende Coentunnel zijn maar liefst drie extra autotunnels onder het Noordzeekanaal voorzien. Deze
sluiten aan op geprojecteerde snelwegen naar het
noorden en nieuwe wegen in de Tuinsteden, de huidige A5 naar Schiphol en een geprojecteerde snelweg in de westrand van de Haarlemmermeer.
De A8 loopt als ‘Coentunnelweg’ door naar de A9.
Nieuwe woonbebouwing in de Zaanstreek is geprojecteerd in het Guisveld, op de plaats van de huidige ontwikkellocatie Saendelft en bij Wormer. Bij
Oostzaan, Westzaan, Assendelft en Krommenie
zijn kleinere uitbreidingen gedacht.
In het Twiske en Spaarnwoude, maar ook rond de
Jagersplas en in de Assendelfter Polder zijn ‘groene
sterren’ – grote groenelementen – geprojecteerd.

Zoals gezegd is het maar goed dat dit ambitieuze perspectief niet integraal gerealiseerd is, zoals met de
plannen voor de Botlek, Europoort en de Maasvlakte bij
Rotterdam wel gebeurde.
In plaats van de grote insteekhavens aan de noordzijde
van het kanaal zijn alleen de buitendijkse polders tot
bedrijventerreinen omgevormd. Van de drie extra autotunnels onder het kanaal is alleen de Wijkertunnel aangelegd, zij het meer naar het westen en aansluitend op
de bestaande A9 naar Alkmaar. In plaats van aanleg van
de andere twee is de Coentunnel verdubbeld. De recent
aangelegde A5 buigt daarnaartoe af. Van alle infrastructuur richting Hoogovens zijn alleen de hoogspanningslijnen aangelegd. De A8 stopt bij Westzaan. Het
verbindingsstuk naar de A9 is niet gerealiseerd.
Het Guisveld is een natuurmonument geworden en

ook de polders bij Wormer zijn gelukkig niet bebouwd.
Bovendien zijn alle geplande dorpsuitbreidingen minder
omvangrijk geworden. Het open veenweidelandschap
heeft daardoor zijn kwaliteit grotendeels behouden,
zij het dat door het extensieve natuurbeheer de laatste
jaren verruiging optreedt. De openheid staat daardoor
onder druk. De veengebieden die nog voor veeteelt in
gebruik zijn, klinken door onderbemaling versneld in.
Dit levert een vreemd beeld op: kuilen in het landschap.
De geprojecteerde woningbouw bij Krommenie en
Assendelft is juist wel gerealiseerd, gekoppeld aan het
nieuwe station in de lijn Amsterdam-Alkmaar. Hoewel
de zeven gemeenten in de Zaanstreek in 1974 tot één
gemeente – Zaanstad – samengevoegd werden, functioneren Wormerveer, Krommenie en Assendelft in
feite als een betrekkelijk autonome ‘voorstad’ in de
agglomeratie.
Voorstad in een moeras
De autonomie (en de kwaliteit) van de voorstad wordt
versterkt door de harde rand aan de noordwestzijde.
Krommenie en de nieuwe wijk Saendelft in Assendelft
grenzen aan de Kromme IJ. Geredeneerd vanuit de
lobvormige ontwikkeling van Amsterdam zou het voor
de hand liggen om de corridor rond de spoorlijn zo
intensief mogelijk te benutten. Er is echter geen mens
die het in zijn hoofd haalt om met stedelijke functies
over de grens van de Kromme IJ heen te springen.
Verstedelijking was hier lange tijd uitgesloten door de
bouwbeperkingen onder invloed van de forten en inundatievelden van de Stelling van Amsterdam. Recent
maakten de aanwijzing van de Stelling tot UNESCOwerelderfgoed (1996), de geluidcontouren van Schiphol
(meest recent LIB 2018) en de aanwijzing tot Natura
2000/NNN-gebieden (Natuurnetwerk Nederland 2013)
verstedelijking onmogelijk.
Al deze beperkingen hebben in de loop der tijd geleid tot
een scherp onderscheid in het verstedelijkingspatroon
van de regio. De aaneengesloten lobbenstad van de
agglomeratie Groot-Amsterdam ligt binnen de Stelling.
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Stelling van Amsterdam,
een kring van forten en
inundatievelden rond de
agglomeratie Amsterdam.

De ‘welvarende periferie’ van de binnenduinrand en
van het Gooi en Almere liggen juist op enige afstand en
zijn van de agglomeratie gescheiden door uitgestrekte groengebieden. Behalve om de open polders in het
mondingsgebied van het Oer-IJ gaat het hierbij aan
de noordwestzijde om het Alkmaardermeer, de moerasachtige gebieden van het Jisper- en Oostzanerveld
en Waterland. Aan de oost- en zuidoostzijde hebben
het IJmeer, het Naardermeer en de moerassen en plassen rond Ankeveen en Loosdrecht een vergelijkbare
werking.
De Sun Belt van Noord- en Zuid-Kennemerland ontleent zijn woon- en leefkwaliteit aan de ligging bij de
duinen en de zee. De dorpen in het Gooi profiteren op
hun beurt van de relicten van de uitgestrekte heidevelden op de stuwwal, Almere van het IJmeer en het nauwkeurig ontworpen groensysteem van parken, bossen
en het Weerwater. So far so good. De groene scheggen
tussen de stedelijke lobben, de Stelling met de forten
en de groene ‘tussengebieden’ zorgen er voor dat ook
de agglomeratie een uitzonderlijk groen karakter heeft.
Het landschap is altijd dichtbij!

Natuurnetwerk Nederland
NH 2013.

Geluid- en risicocontouren
Schiphol LIB 2018.
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Inpassing van de A8-A9. Het
beoogde tracé van de nieuwe
snelweg is weergegeven met
een onderbroken lijn met
pijlen.

Integratie N203 en
N246, hinderbronnen en
sterke barrières in het
dagelijks functioneren van
Wormerveer, Krommenie
en Assendelft. In rood het te
herontwerpen gebied.
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Meer, maar dan ook minder asfalt
In recente visies op de ontwikkeling van het
Noordzeekanaalgebied is afgezien van een insteekhaven in de Wijkermeerpolder. Een nieuwe haven in de
Houtrakpolder is een reservering voor de lange termijn. Intensivering van het bestaande havenareaal is de
belangrijkste beleidsinzet voor de komende decennia.
De transitie van fossiele naar meer duurzame energiesystemen zal hierbij leidend zijn.
Desondanks resteert één onopgeloste kwestie
uit de jaren ’60. Consequentie van het afzien van
aanleg van veel van de auto-infrastructuur in het
Noordzeekanaalgebied is dat het onderliggende
wegennet op dit moment zwaar belast wordt. Dat geldt
vooral voor het assenkruis van de provinciale wegen
N246 en N203 dwars door Wormerveer, Krommenie en
Assendelft. Doorgaand verkeer moet gebruik maken
van deze provinciale wegen en zorgt daar voor veel
overlast: slechte luchtkwaliteit, geluidhinder en joekels
van barrières. De voorstad valt in feite uiteen in een paar
grote brokken.
Al jaren wordt op provinciaal en nationaal niveau gesproken over het alsnog doortrekken van de A8 naar de A9.
Aanleg van deze ‘missing link’ kan vooral voor de kwaliteit van de voorstad veel opleveren. Daarbij zou het
in mijn idee niet alleen om de positieve effecten op de
omvang van de verkeersstroom en het milieu moeten
gaan, maar ook om de stedenbouwkundige mogelijkheden die afwaardering van de provinciale wegen biedt.
Het is opvallend dat we er als stedebouwkundigen maar
matig in slagen om dergelijke integrale perspectieven
goed in beeld te brengen.
Afwaardering en herinrichting van de wegen kan de
barrièrewerking verminderen, sterker: het biedt de
mogelijkheid om veel meer doorgaande en gelijkvloerse verbindingen te maken tussen de kernen, vooral
voor fietsers en voetgangers. Dat is een stuk prettiger
en veiliger, met name ’s avonds en ’s nachts, maar ook
voor kinderen die naar school gaan of om even snel
boodschappen te doen. De provinciale wegen zelf kun-
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nen het karakter krijgen van stadslanen; belangrijke
50 km-wegen, maar met één baan per rijrichting, met
laanbeplanting én met adressen direct aan de lanen of
aan ventwegen. Rond de wegen liggen bovendien uitgelezen mogelijkheden om gebouwd programma toe te
voegen: woningen en voorzieningen voor de voorstad
als geheel.
Je kunt hier tegenin brengen dat ook de Nauernasche
Vaart en de spoorlijn fikse barrières zijn. Alleen afwaardering van de wegen helpt onvoldoende. Er horen dan
ook extra fietsbruggen bij over de Vaart en een serieuze
discussie over de vorm van de kruising van beide provinciale wegen en de (hoogteligging van de) spoorlijn. Valt
deze knoop te ontwarren? Het zou mooi zijn als in de
ateliers voor het Ruimteplan Zaanstad, onderdeel van
het opstellen van de Zaanse Omgevingsvisie, mogelijke perspectieven voor de afwaardering en herinrichting
van de provinciale wegen verkend worden. Wellicht is
dat nog net op tijd om in de besluitvorming over de verbinding A8-A9 een rol te spelen!

Voetnoten
1. Bert Buizer, Piet Veel en Hans van Weenen (redactie): Atlas van het Oer-IJ-gebied, Stichting Uitgeverij
Noord-Holland en Stichting Oer-IJ, Wormer, 2018.

HIgh streets in Greater London. Matthew Carmona, LSE, 2014
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High Streets

Tegen de achtergrond van zijn ambitieuze London Plan uit 2004 richtte Labour-burgemeester Ken
Livingstone een nieuw ontwerpbureau op met een vrije rol binnen de Greater London Authority: Design
for London - kortweg DfL. Inzet was: To deliver a vision for London’s urban renaissance, to enhance
design quality, working with the boroughs to deliver design strategies, area plans, infrastructure
projects and design training. Tussen 2006 en 2013 is een jaloersmakende reeks ontwerpstudies en
plannen opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de studies rond the Olympic Legacy in Stratford en London
Green Grid. Boris Johnson hief het bureau als zelfstandig fenomeen uiteindelijk op. Sadiq Khan gaf er
een nieuwe draai aan in zijn Good Growth by Design-strategie.
In het Metroteam van DRO volgden we het werk van DfL op de voet. De studies zijn misschien wel het
beste voorbeeld van wat we in Nederland ontwerponderzoek noemen: het met een ontwerpende blik
verkennen van kenmerken en dynamiek van stukken stad, gericht op kwaliteitsverbetering.
Eén van de baanbrekende studies van DfL was het onderzoek van kenmerken en dynamiek van de
zogenaamde High Streets, oude dorpslinten die onderdeel geworden zijn van de stad, zoals High Street
Kensington en Stratford High Street. Er bleken er wel 600 te zijn, alleen al in Londen! De bebouwing
rond de linten is vaak flink verdicht en heeft een stedelijk karakter gekregen. De High Streets zijn zo de
levendige centra van buurten geworden, met een gemengd programma van winkels, pubs en andere
voorzieningen, maar ook met veel kleinschalige werkgelegenheid. DfL kwam op meer dan de helft van
de arbeidsplaatsen in Londen (afgezien van de grootschalige werkgelegenheidsconcentraties in het
centrum)! Om de kwaliteit van de High Streets te versterken draait nu een uitgebreid Londen-breed
programma High Streets for all! met aandacht voor zeer uiteenlopende aspecten: van herinrichting en
winkelstraatmanagement tot programma’s gericht op inclusiviteit en ondersteuning van mkb-bedrijven.
Een opvallend verschil tussen Londen en Amsterdam is dat de meeste linten in en rond Amsterdam juist
geen onderdeel zijn geworden van de stad. Alleen oude linten zoals de Overtoom, de Lineausstraat
en deels de Amstelveenseweg zijn ingrijpend getransformeerd. Door het van oudsher kleinschalige
grondeigendom zijn dit nu de vrolijkste stadsstraten met een heel gedifferentieerd architectonisch beeld
en programma. Andere linten met de dorpskernen van Amstelveen en Sloten, maar ook de linten van
Diemen, Duivendrecht, Kadoelen en het Zuideinde van Oostzaan zijn weliswaar grotendeels opgenomen
in de stad, maar hebben hun oude, dorpse karakter juist behouden. De dorpen en de stad lijken niet echt
van elkaar te houden. Diemen, Duivendrecht, Landsmeer en Oostzaan zouden ook bestuurlijk het liefst
zelfstandig blijven. Hoe zit dit in de linten van Krommenie en Assendelft?
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Linten Noord-Holland
De meest grensverleggende én vrolijkste studies van de
linten in Noord-Holland zijn van Marieke Timmermans
en Pepijn Godefroy van bureau LA4Sale uit 2009 –
DNA landschap Noord-Holland en Dorps DNA Noord
Holland. De eerste studie is gedaan als onderlegger voor
de provinciale Structuurvisie en een nieuw beleidskader
Landschap. De dorpen-studie moest specifiek inzicht
geven in de potentie van de dorpen om te groeien.
Noord-Holland is één groot linten-land en in de visie
van Marieke en Pepijn zijn er talloze mogelijkheden voor
groei en ontwikkeling door door te werken op bestaande typologieën en sferen. Hieronder twee tekeningen
uit de studies: één van de lintdorpen aan weerszijde van
de Zaan met Westzaan, Wormer, Jisp, Haldersboek,
Oostzaan en Landsmeer én een tekening van het lange
lint van Assendelft.
De dorpen uit de eerste reeks hebben hun landelijke
karakter grotendeels behouden, maar kunnen in de
ogen van Marieke en Pepijn nog heel wat extra programma opnemen door nieuwe stolpen en schuren te
bouwen. Het lint van Assendelft heeft weliswaar een
Dorpsstraat van maar liefst 7 kilometer lang, maar
door de bouw van Saendelft in het kader van de Vinexoperatie heeft Assendelft-Noord zijn landelijke karakter
totaal verloren. In de planvorming is een poging gedaan
om het lint zoveel mogelijk in zijn traditionele vorm te
handhaven. Maar levert dat ook een fijn stuk stad op?

LA4SALE – tekeningen uit: DNA van het landschap van Noord-Holland, in opdracht van de
provincie Noord-Holland, 2009.
Kerkbuurt Assendelft circa
1920

Luchtfoto Dorpsstraat
Assendelft 1960

Vinex Saendelft en het lint van Assendelft
In het kader van de nationale VINEX-operatie (Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening Extra, 1991) is in de afgelopen jaren rond het lint van Assendelft-Noord een suburbane uitbreiding gerealiseerd – Saendelft. In totaal gaat
het om de bouw van aanvankelijk 5.000 en uiteindelijk zo’n 6.000 woningen in de deelgebieden Parkrijk,
Waterrijk, Kreekrijk en de Overhoeken. Het lint ligt in
het deelgebied Waterrijk.
Het stedebouwkundig plan en het Kwaliteitsplan
Saendelft uit 1996 zijn ontworpen door Stef Veldhuizen
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van het stedebouwkundig bureau SVP uit Amersfoort.
Het plan borduurt voort op de richting en de maten van
het onderliggende landschap. De hoofdopzet van de
grootste plandelen Parkrijk en Waterrijk wordt gekenmerkt door enkele brede groen-, water- en voorzieningenstroken. Een diagonale laan vanaf het station en het
nieuwe centrumgebied van Saendelft aan de centraal
gelegen vaart vormen afwijkingen in dit patroon. Ook
het lint van Assendelft is als een afwijkend element
behandeld. Het is grotendeels gehandhaafd. Het lint
is van de aangrenzende woningbouw gescheiden door
dubbele watergangen met daartussen een peilscheidingskade aan weerszijde van het lint.
De stroken uit de ‘structuurtekening’ bevatten in de
gerealiseerde situatie minder bijzondere objecten dan
de tekening suggereert: een drietal basisscholen en
een wijkparkje. Het meest bijzondere element in de
opbouw van de stroken is de begrenzing door ‘paden’
met namen als Stijlpad, Themapad en Cultuurpad. Deze
verwijzing naar de oorspronkelijke paden in het Zaanse
Links

Bestaande bebouwing rond
het lint en in AssendelftNoord, nieuwbouw Parkrijk
en Waterrijk.
Structuurtekening
Kwaliteitsplan Saendelft,
SVP 1996

Rechts
Googlemaps afbeelding van
Assendelft
Centrumgebied
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landschap is vrij letterlijk. De paden liggen op dijkjes en
zijn beplant.
De detailhandel is geconcentreerd in een nieuw centrumgebied, dat op enige afstand van het lint ligt (de
theedoek in de plantekening). Een parkeerdek en parkeerterreinen er omheen benadrukken de oriëntatie op
autogebruik. Een toren in het centrumgebied staat weliswaar in de as van de diagonale ontsluitingslaan, maar
het belangrijkste aansluitende pad is niet continu over
het lint heen. Anders dan gesuggereerd in de ‘structuurtekening’ ligt bovendien tussen het lint en het centrumgebied een nieuw in zichzelf gekeerd villabuurtje.
Eigenlijk onderstreept alles in het uiteindelijk gerealiseerde plan dat het oude dorp niets te maken heeft met
de uitbreiding. De Dorpsstraat wordt geen Highstreet
en zelfs geen fijne fietsstraat. Wat een geklungel!

Fabriekscomplex Verblifa
(Verenigde Blikfabrieken),
gebouwd 1896.

Krommenie
Kan het beter? Zeker! Even verderop ligt Krommenie.
De Noorder- en Zuiderhoofdstraat vormen in feite het
verlengde van het lange lint van Assendelft. Deze straten hebben al vanaf het eind van de 19de eeuw een grote transformatie doorgemaakt. De huisindustrie van
de zeildoekweverij was hier traditioneel een belangrijke sector. In de 19de eeuw werd de productie goeddeels gemechaniseerd, inclusief gelieerde bedrijven als
hennepklopperijen en garenspinnerijen. Nieuwe werkgelegenheid ontstond daarnaast in de blik- en in de linoleumfabricage. De nieuwe fabrieken werden achter het
lint gebouwd, vooral in de strook tussen het lint en de
Nauernasche Vaart.
De familie Kaars Sijpesteijn speelde een belangrijke rol
in de transformatie van Krommenie. Zij stichtten bijvoorbeeld de nog bestaande linoleumfabriek Forbo.
In 1930 was Krommenie de meest geïndustrialiseerde
gemeente binnen de Zaanstreek. Het dorp telde toen
6.000 inwoners, een verdubbeling ten opzichte van het
einde van de 19de eeuw.
Voor de nieuwe arbeidersbevolking zijn na de invoering
van de Woningwet in 1901 een hele reeks woningcomplexen gebouwd. Aan de oostzijde van het lint is hierbij in veel gevallen het bestaande verkavelingspatroon
als vertrekpunt gehanteerd. Er werden toen weliswaar
geen houten woningen meer gebouwd, maar de meeste
complexen hebben een traditionele opzet met eengezinsrijtjes en twee-onder-één-kappers aan langgerekte
straten.
In de uitbreidingen aan de westzijde van het lint is een
ander principe gevolgd. Op voorspraak van de inspecteur van de volkshuisvesting in Noord-Holland en mogelijk via contacten met de familie Kaars Sijpesteijn werd
de jonge, in Delft opgeleide ingenieur Pieter Verhagen
in 1923 aangetrokken als ontwerper van een uitbreidingsplan. In 1929 werd het uitbreidingsplan formeel
vastgesteld. Het bureau Molière - Verhagen - Kok bleef
tot ver na de Tweede Wereldoorlog betrokken als stedebouwkundig adviseur van de gemeente. Gekoppeld aan

Plattegrond Krommenie
1900, bebouwing
aan Noorder- en
Zuiderhoofdstraat en langs
paden zoals de Kerksloot,
Kruisstraat, Padlaan en
Weiver; eerste industriële
bebouwing aan Nauernasche
Vaart.

Arbeiderswoningbouw Prins
Hendrikstraat, 1908

Topografische kaart 1970,
met de westelijke uitbreiding,
ontwerp Pieter Verhagen.
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Winkelstrook

Kerk

Uitbreidingsplan 1929, gedeeltelijk uitgevoerd

Expansie centrum: winkelstrook langs een van de paden: Heiligeweg, 1989 (richting het oosten)

planvorming voor aanleg van de Provinciale weg (19251935) en sterke bevolkingsgroei volgden nog heel wat
planwijzigingen. Desondanks vormt het nieuwe dorp
– het oude lint met de uitbreidingen – een gaaf geheel.
Het oude lint, de paden en veel van de bestaande waterelementen zijn gehandhaafd, maar ingepast in een
nieuwe opzet, met een uitgesproken idee over de kwaliteit en de ligging van het dorp in het landschap.
Structurerend voor de opzet van het nieuwe dorp zijn
vier elementen:
• De verkeersdruk op het lint (roze lijn) is ontlast door
een tweede ontsluitingsweg, aan de westzijde,
parallel aan het lint, met een eigen aantakking op
de Provincialeweg (roze onderbroken lijn).
• De belangrijkste verbindingspaden met de omgeving – Kerksloot/Heiligeweg en Padlaan/Baduislaan
verspringen rond het lint (gele lijnen) en vormen
een bajonet. Rond de bajonet kan het centrum
van het dorp groeien met nieuwe winkels, scholen,
postkantoor en verzorgingshuis.
• Naast de paden zijn enkele nieuwe dwarswegen ontworpen, waardoor een raster van hoofdstraten ontstaat. Sommige liggen langs oude
watergangen.
• Enkele grote waterelementen vormen de basis
voor een groen-blauw netwerk van singels en parken, zoals het eveneens door Verhagen ontworpen Agathepark – met muziektent! Bijzondere
gebouwen markeren hoekverdraaiingen. Bruggen
over de watergangen vormen een familie.
Voetgangersbruggen maken kleinschaliger ommetjes en doorsteken mogelijk.
Interessant is dat de door Verhagen ontworpen structuur tot op de dag van vandaag werkt. Het oude lint
wordt steeds meer een fiets- en voetgangersstraat
met daarlangs een kleinschalig voorzieningenapparaat
en bedrijfjes. In en rond de bajonet van Heiligeweg en
Badhuislaan is plek voor grootschaliger centrumfuncties. De winkelstrip uit het begin van de jaren ’60 heeft
inmiddels plaats gemaakt voor een moderner complex,

Vernieuwing winkelstrook Heiligeweg 2013 (richting het oosten)
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Plattegrond Agathepark, Pieter Verhagen

Ontwerp theatercomplex met ouderenwoningen op de plaats
van verzorgingshuis Durghorst (februari 2020).
xxx
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mét een supermarkt. Het verzorgingshuis zal mogelijk
plaats maken voor een ouderenwooncomplex met een
theater.
De Highstreet van Krommenie functioneert inmiddels
als centrum van een groot gebied. Met de uitbreidingen uit de jaren ’70 en ’80 en de recente uitbreiding in
Willis telde Krommenie in 2019 zo’n 17.000 inwoners.
De belangrijkste succesfactoren bij de integratie van
het lint in de uitbreiding zijn vooral de parallelle ontsluitingsstraat voor autoverkeer en de expansiemogelijkheden voor grootschalige functies rond de dwarsstraten
– de oude paden. De Highstreet zelf heeft inmiddels
een heel gevarieerd karakter. Naast een prachtige reeks
monumenten uit de houtbouwtraditie staat een bonte
verzameling 19de en 20ste eeuwse experimenten, mét
– net als in Londen – heel veel nieuwe werkgelegenheid.
Alles overwegend geven de straatnamen het verschil
tussen Krommenie en Assendelft misschien wel het
beste weer. Hoofdstraat versus Dorpsstraat. Highstreet
kunnen we daarom voortaan maar beter vertalen als
Hoofdstraat!
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Stops route 2: Gemengde stad rond de Zaan

01.

Station Zaandam

15.

Station Kogerveld

02.

Centrumplan Zaandam – Inverdan

16.

ZMC

03.

Gedempte Gracht

17.

Burgemeester In ’t Veldpark

04.

De Dam

18.

Peldersveld

05.

Sluizencomplex

19.

Poelenburg

06.

De Burcht

20.

Achtersluispolder

07.

Oostzijderkerk

21.

Verhagen

08.

Peperstraat

22.

Zuiddijk

09.

Westzijde, Stationsstraat

23.

Zaan en Zaaneiland

10.

Provinciale Weg, Volkspark

24.

Hembrugterrein

11.

Verkade

25.

Zuiderhout

12.

Mallegatsluis en omgeving

26.

Spaghetti Albert Heijnweg

13.

De Kuil, het Kalf, Hemmes

27.

Westzanerdijk

14.

Kogerveld

28.

Vuilnisbelt

QR Codes

Link naar www.tour
groot amsterdam.nl.
De luie stoel optie:
filmpjes, foto’s, video’s,
en kaart-materiaal bij
elke stop!

Link naar de routes op
google maps
Wil je de route kunnen
volgen tijdens het
fietsen? Volg dan deze
link.
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Route 2: Gemengde stad rond de Zaan

Startpunt:
Station Zaandam

ê
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r02

Schilderijen die Monet in
1871 in Zaandam maakte
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04

Langs de Zaan

In 1871 – nog voor het begrip impressionisme gemunt werd – verbleef de Franse schilder Claude Monet
een paar maanden in Zaandam. Hij schilderde er 25 doeken. De meeste van de Voor- en Achterzaan en
van het Westzijderveld. De vrolijke vormen en kleuren van de molens, pannendaken en houten huizen
met de vochtige Hollandse luchten en de spiegelingen in het water vormden een heerlijk oefenterrein.
Wat een prachtige beelden!
In 2016 is het Luchthuis zoals afgebeeld op het schilderij rechtsboven herbouwd. Hier aan de Westzijde,
vlak bij de sluis, is het Monet-Atelier gevestigd, met replica’s van de schilderijen en een toelichting op
zijn werk. Een enthousiaste groep vrijwilligers runt de expositie. Vanuit het Atelier voert ook een route
langs de plekken waar Monet zijn doeken schilderde.
In 2024 wordt het Monet-jaar gehouden. Bezoekers zullen hun ogen niet geloven als ze op station
Zaandam aankomen en over de Gedempte Gracht de wandeling maken naar het Atelier!
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Inverdan
Op basis van het Masterplan Inverdan uit 2003 heeft
het centrum van Zaandam in de afgelopen jaren een
onvoorstelbare metamorfose ondergaan.1 50 tinten
groen spetteren er van af: de kiosken bij de spooroverbouwing, pal naast het station het nieuwe stadhuis,
ontworpen door Sjoerd Soeters zelf, het Inntel-hotel
van Wilfried van Winden met de enorme stapel Zaanse
huisjes, de Primark en de Icoon van Liesbeth van der Pol
en dan verder een keur aan grote en ook heel veel kleine
gebouwen, bruggetjes, kades, paviljoens, een waterval.
Inverdan is een groot project. Het plangebied meet
100 hectare. Het programma richt zich op het creëren
van een nieuw stadshart en omvat 1900 woningen,
140.000 m2 kantoren en voorzieningen (waaronder het
stadhuis), detailhandel, hotels, een bioscoop en een
omvangrijke herinrichting van de openbare ruimte: een
nieuwe wandel- en fietsroute over het spoor met een
nieuwe stationsentree, een nieuw busstation onder het
stadhuis, fietsenstallingen en – last but not least – het
open graven van de Gedempte Gracht en het verbreden
van andere waterlopen.
Onderdeel van de plannen was ook een reeks culturele
voorzieningen, waaronder de bibliotheek, een poppodium, de lokale tv en de kunstuitleen. Dit programmaonderdeel zou direct bij het station gesitueerd worden
– naar een ontwerp van MVRDV. Bij een referendum in
2018 werd het quorum van 30 % van de kiesgerechtigden echter niet gehaald, maar de overgrote meerderheid van de stemmers sprak zich er tegen uit. De Zaanse
gemeenteraad volgde de meerderheid. De voorzieningen blijven nu op hun huidige plek.

Gedempte Gracht met autoweg 1970 en na herinrichting 2014.

Masterplan Inverdan, 2003

Beeldkwaliteitsplan
De filosofie achter het Masterplan is uitgebreid beschreven in het Beeldkwaliteitsplan Inverdan, dat eveneens
in 2003 werd gepresenteerd.2 Het is één van de beste in
zijn soort.
In het document worden richtlijnen gegeven voor de
verschillende deelprojecten, detailleringsniveaus gede-

44

Inntel hotel (2010)

finieerd, gekoppeld aan de planning van deelgebieden,
en worden de rollen beschreven van alle betrokkenen:
van architecten en ontwikkelaars, maar ook van de
gemeente, ontwerpers van de openbare ruimte, de citymanager, de welstandscommissie, het kwaliteitsteam
en de supervisor. De vaststelling van het document door
B&W en de raad garandeert dat het proces en de verantwoordelijkheden duidelijk zijn.
Onder het aan Berlage ontleende motto ‘eenheid in
veelheid’ hebben de richtlijnen betrekking op de stedenbouwkundige hoofdelementen van het Masterplan,
algemene ontwerprichtlijnen en de architectuur van
gebouwen (korrelgrootte, gevels, materiaal en textuur,
kleur, gevelelementen – rolluiken, reclame, installaties).
Een apart hoofdstuk bevat de richtlijnen voor het ontwerp van de openbare ruimte: kwaliteitsniveaus – hoogwaardig, belangrijk, regulier –, uitgewerkt in algemene
richtlijnen voor materialisering, continuïteit, overgangen, familie straatmeubilair en in specifieke richtlijnen
voor bestrating, verlichting, beheer, kunst en voor techniek en nutsvoorzieningen.
De filosofie achter het plan is vooral in de algemene
ontwerprichtlijnen verwoord. Voortbordurend op de
inzichten en stellingnames van Colin Rowe en Gordon
Cullen formuleert Soeters een aanpak voor het centrum
van Zaanstad. Centraal staat het begrip genius loci –
de identiteit van de plek. Daarnaast wordt uitgebreid
ingegaan op wat een goede stadsvorm is. In het kader
hieronder heb ik de aansprekende tekst over de Zaanse
houtbouw en het Zaanse groen integraal opgenomen:

Stadhuis Zaanstad, ontwerp
Sjoerd Soeters, opening
2012.

Woningen westzijde station,
2012-2020.
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De Zaanstreek is van hout gemaakt. Hout van
huizen, molens, schuren, hekken, karren en bootjes. Hout van platbodems voor de Zuiderzee en de
Waddenzee. Hout van vissers-, handels- en oorlogsschepen die de wereldzeeën op gingen. Hout
van de schepen die al dit hout in het Noorden
gingen halen. Maar voor het zover was, was er
inheems eiken. Zolang dat nog gemakkelijk te krijgen was - ruwweg tot aan de zeventiende eeuw -,
werd het onbeschermd toegepast, en vergrijsde
het.
De eerste kleur is grijs.
Als het inheemse eikenhout schaarser wordt,
gebruikt men zachter hout, en dat moet beschermd
worden. Dat gebeurt hoofdzakelijk met teer.
De tweede kleur is (bruin-)zwart.
Met de welvaart van de zeventiende eeuw komt de
schilder, die tot dusver alleen in het interieur werkzaam was, naar buiten met zijn glanzende olieverf.
Het gaat nu niet meer alleen om bescherming van
het hout, maar ook om verfraaiing: het huis wordt
tot ’schilderij’, en alle beschikbare kleuren worden
daarvoor ingezet. Zo ontstaat een bont beeld van
rood, geel, blauw, groen, wit, zwart en grijs, dat
met ongeloof en bewondering - en ook wel met
afkeuring - wordt beschreven in talloze reisverslagen uit de achttiende en negentiende eeuw.
De derde kleur is het palet van de huisschilder.
Met de komst van de nieuwe industrie in de tweede
helft van de 19e eeuw nemen fabrieken het werk
van de molens over. Het kleurbeeld versobert en
de status van de houtbouw staat onder druk. De
welvaart blijft er echter aanwezig, en er zijn directeuren die het houten huis trouw blijven. Uit de
hier aanwezige verffabrieken rollen de ’bussen’
met nieuwe, krachtige groenen. In een rijke variatie, van middelgroen tot het donkerste groen,
ontstaat langs de Zaan een collectief kleurbeeld
zonder weerga. De lichtere tinten fris en energiek,
de donkere diep en plechtstatig. Deze groenen vor-

men samen de kleur van de welvarende industriële
samenleving, niet alleen voor de Zaanstreek, maar
voor heel Nederland. Daarom is ’Zaans Groen’
het bekendste kleurfenomeen van Nederland
geworden.
De vierde kleur is Zaans Groen.
Na de uitbundige ’ontdekking van het nieuwe
groen’ in de tweede helft van de negentiende eeuw
verwatert het beeld in de eerste helft van de twintigste eeuw. Steeds meer houten huizen maken
plaats voor stenen huizen, en de variatie in het
groen wordt kleiner. Het groen wordt ’gewoon’,
het is een kleur waar niemand nog bij nadenkt. Dit
verandert bij de opkomst van het massatoerisme.
De Zaanse Schans trekt wereldwijd belangstelling, en alle huizen zijn er groen. Geen gevarieerd
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Zaanse Groenen,
Beeldkwaliteitsplan Inverdan
2003

groen maar vooral donkergroen, ter onderstreping
van de ouderdom, van de geschiedenis die de
Zaanse Schans verbeeldt. Dergelijk donkergroen
begint in de jaren zestig aan een opmars door
heel Nederland. Om te beginnen slaat het over
naar andere plaatsen die hun graantje van het
toerisme willen meepikken. Edam, Volendam
en Monnikendam werpen hun flets-Waterlandse historie van zich af en worden groen. Andere
Zuiderzeedorpen en -steden volgen, en allengs
wordt het donkere groen de kleur van historisch
Nederland. Het krijgt dan ook de toepasselijke
naam ’monumentengroen’.
De vijfde kleur is monumentengroen.
Wat is nu, anno 2003, de stand van zaken? De
situatie waarin het groen zich bevindt is ingewikkeld. Het monumentengroen heerst nog altijd
onaantastbaar, en het meeste groen is daarom
fantasieloos - zo dood als een pier. Waarschijnlijk
reflecteert deze doodsheid het einde van het
industriële tijdperk, en wordt ’jong groen’ daarom
als ongepast ervaren. Deze impasse kan worden
doorbroken door op zoek te gaan naar het groen
van het postindustriële tijdperk. Het is tijd voor
het nieuwe groen van een nieuw tijdperk, en de
Zaanstreek kan daarin, als drager van de groene
fakkel, opnieuw het voortouw nemen.
De zesde kleur is Nieuw Groen.
Waarom groen, als in het voorafgaande zoveel
andere kleuren de revue passeerden? Allereerst
omdat die andere kleuren alleen relevant zijn als
het gaat om restauratie. Bij restauratie wordt
gekozen voor een bepaalde historische periode, en
dan kan elk van de kleurperiodes als houvast dienen. In het plan Inverdan is een historisch element
weliswaar aanwezig in de keuze voor houtskeletbouw, maar het ’kunstmatige’, emblematische
karakter van deze keuze schept de ruimte om er
een eigentijdse wending aan te geven. Er is geen
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enkele ’verplichting’ om de kleuren historisch-correct toe te passen.
Tot zover de verdediging. Nu de aanval.
Voor ons Nederlanders is groen de gewoonste
zaak van de wereld. Het omgekeerde is echter het
geval: het Nederlandse groen is de ongewoonste
zaak van de wereld. In geen enkel land ter wereld
speelt de range van middel- tot donkergroen een
rol. Nergens ter wereld is groen een spiegel van de
cultuur als
in Nederland, waar het de kleur van de welvaart
is, en waar status heel exact met de kleur groen
kan worden uitgedrukt. Groen is hier de nationale
kleur, maar omdat dit een strikt traditioneel gegeven is - geen architect houdt zich met groen bezig
- wordt het groen behandeld met de achteloosheid
die het karakteristieke, het meest eigene, vaak ten
deel valt. In zijn omgang met het groen schuilt voor
de Nederlander daarom de keuze tussen zelfbewust wereldburgerschap of culturele bewusteloosheid. En dit geldt voor geen enkele andere kleur.
Er is echter wél iets bijzonders aan de hand met
blauw. Het zijn van die triviale verhalen waarover
je je schouders kunt ophalen. En toch...
In de Zaanstreek is er ’Het Blauwe Huis op de
Hogendijk’, een schilderij van Monet. Op het schilderij, dat een getrouwe weergave van de situatie
aan de Hogendijk anno 1871 lijkt te bieden, staat
een blauw huis. In de Zaanstreek leeft al geruime
tijd de vraag of dat blauw wellicht een groen was
dat bij het aanbrengen een blauwe kleur had die
pas na enige tijd in groen overging, of een uitgeblauwd groen, dat wil zeggen een groen dat van
ouderdom blauw was geworden. Het opvallende is
dat de mogelijkheid dat het blauw was om blauw te
zijn nauwelijks aan de orde komt. De discussie zegt
daardoor meer over de betekenis van het groen
dan het groen zelf ooit kan zeggen. Met andere woorden: één blauw huis raakt de Zaanstreek

meer in het Zaans-Groene hart dan duizend groene huizen.
Er kan geen twijfel over bestaan. Kleur, in het
bijzonder groen, speelt een belangrijke rol voor
de architecten van het nieuwe stadshart van
Zaanstad. Niet alleen door de geschiedenis van
het houten huis, dat uit oogpunt van duurzaamheid al snel beschilderd werd, waardoor het
gebruik van verf al vroeg gemeengoed was. Maar
ook omdat de kleur groen een speciale plek kent
bij de Hollander: er lijkt geen discussie mogelijk
over welke groen fout is en welke goed. Met het
voor Inverdan samengestelde kleurpalet wordt het
verschraalde groenpalet opnieuw verrijkt en zijn
nieuwe discussies mogelijk: hoeveel ‘nieuwe groenen’ kan een reeks gebouwen bevatten, zonder het
Zaanse gevoel te verliezen? Kan een kantoorge-

bouw van zeven lagen Zaans groen zijn?
Minstens zo belangrijk als de kleur van de gevelvlakken, waar het in het voorafgaande met name
over gaat, is de toepassing van het witte detail:
kozijnen, windveren, boeiboorden en makelaars.
Zoals het wit het groen versterkt, versterkt het
groen het wit.

Gordon Cullen: ‘Serial vision’,
ruimtereeks uit: The Concise
Townscape, Van Nostrand,
New York 1961.

Genius loci versterken o.a.
door terugbrengen van water
in de gedemtpte gracht.
Masterplan Inverdan 2003
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Bike-over bij station
Zaandam: ruimtelijke
fragmentatie

Stadsvorm
Op deze interpretatie van de genius loci van Zaanstad
valt heel wat af te dingen. In de recente onder leiding van Frits Palmboom verrichte studie Ruimtelijke
Kernkwaliteiten Zaanstad wordt bijvoorbeeld gesteld
dat Zaanstad ‘vele talen spreekt’.3 Naast het Zaanse
groen heeft de stad volgens de auteurs meer in petto:
de kloeke baksteenarchitectuur van de 19de en vroeg
20ste eeuwse industrie, op de Amsterdamse School
geinspireerde woningcomplexen met mooie metselwerkdetails en rode pannendaken, zakelijke experimenten en stoere publieke gebouwen opgetrokken uit
baksteen en natuursteen.
Dat pleit er voor om houtbouw en Zaans Groen niet
meteen als leidend idioom voor heel Zaanstad te hanteren. Voor een deel van de stad – zoals het nieuwe
centrum – lijkt de strategie echter valide en succesvol. Als je al een bezwaar tegen het Masterplan en het
Beeldkwaliteitsplan in zou willen brengen, dan betreft
dat met name Soeters’ ideeën over een goede stadsvorm en de doorwerking daarvan in het ontwerp voor
het nieuwe centrumgebied.
Op basis van Colin Rowe’s Collage City en Gordon
Cullen’s The Concise Townscape stelt Soeters dat een
goede stadsvorm gebaat is bij een gevarieerd stelsel van
compacte stedelijke ruimtes. De compactheid garan-

deert dat je de ruimtes kunt overzien; ogen op straat
maken dat ze veilig zijn. Variatie maakt nieuwsgierig en
nodigt uit tot dwalen.
Ik begrijp ook dat de straat van de Gedempte Gracht
naar het station een paar knikken moet maken. Nu zie
je de vrolijke toren met de stationsklok hoog boven het
stadsgewoel uitsteken en loop je er niet frontaal op af.
Maar waarom moet er juist op dit punt een fietsroute
ingefrut worden en waar is in vredesnaam de Provinciale
weg gebleven?
Om nare confrontaties tussen fietsers en voetgangers
te voorkomen is een soort bike-over gemaakt in de wandelroute naar het station met een roltrap er onder door.
De vrolijke waterval moest daardoor wel heel erg weggestopt worden. Kon de fietsoversteek over het spoor
niet veel beter op de hoofdfietsroute aansluiten parallel
aan het spoor?
De Provinciale weg is een onding, maar weggestopt
wordt het karakter van de straat als verkeersgoot alleen
maar bevestigd. Maar als je je voorstelt dat het ook een
bomenlaan kan zijn met brede stoepen, dan zijn trappen
en een tussenniveau een welkome aanvulling!
Het lijkt er op dat Soeters niet alleen de ‘modernistische
stedebouw’ de nek om wilde draaien, maar ook niet
goed weg wist met de hedendaagse stad.
De beslissing om het Cultuurcluster niet te realiseren is
een mooie aanleiding om nog eens goed naar de inpassing van auto’s en fietsen te kijken.
Voetnoten
1. Masterplan Inverdan, gemeente Zaanstad, 2003.
https://www.zaanstad.nl/mozard/document/
docnr/266599
2. https://dezaanseeilanden.nl/2003-Beeldkwaliteitsplan-2003.pdf
3. Ruimtelijke Kernkwaliteiten Zaanstad, gemeente Zaanstad 2019. Het team Ruimtelijke
Kernkwaliteiten Zaanstad bestond uit: Frits
Palmboom, Miranda Reitsma, Jessica Hammarlund,
Wim van Krieken, Joost van den Ham, Greetje de
Jager en Milko Buter.
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De Spaghettiflat in de jaren ‘60

05

Spaghettiflat

In 2019 raakte ik betrokken bij het werk aan de Zaanse Omgevingsvisie. Heel interessant omdat
Zaanstad in het gebruik steeds meer onderdeel wordt van Groot-Amsterdam. Zaankanters werken niet
langer vooral in de Zaanse industrie, maar ook in Amsterdam en op en rond Schiphol. Omgekeerd geldt
hetzelfde. Daar hoort ook bij dat de woningmarkten van Zaanstad en Amsterdam meer vervlochten
raken. Tijd voor een goed gesprek over een betere afstemming van beleid.
Onderhand is door verschillende collega’s uit Zaanstad en Amsterdam en van Rijk en Provincie
gewerkt aan de Regiodeal Zaan-IJ. Eind 2019 is bekend gemaakt dat 15 M euro beschikbaar is voor
projecten in Molenwijk en tuindorp Oostzaan in Amsterdam en in Poelenburg en Peldersveld in
Zaanstad. De sociale problematiek is hier enorm. Vooral in Poelenburg staan alle seinen op oranje en
rood: inkomensontwikkeling, opleiding, kansen op de arbeidsmarkt, ondermijning, taalvaardigheid,
gezondheid. Net als in andere wijken in Amsterdam buiten de Ring is gericht beleid nodig om
de leefomstandigheden te verbeteren en bewoners meer perspectief te geven op de arbeids- en
woningmarkt. Aan voorzieningen valt hier vast te sleutelen. De wijk ligt ook betrekkelijk geïsoleerd,
‘achter’ de parken en zonder vanzelfsprekende verbindingen met het centrum van Zaandam en met
Noord.
Woningbouwvereniging Rochdale is eigenaar van verschillende complexen in Poelenburg. Onlangs viel
het besluit om de Spaghettiflat te slopen, ooit gebouwd als huisvesting voor Italiaanse arbeiders op de
ADM-werf in Noord. Inmiddels vormen Zaankanters van Turkse komaf de grootste bevolkingsgroep
in Poelenburg. Het lijkt er op dat segregatie in de agglomeratie langs raciale lijnen loopt. Hoe zit dit in
elkaar?
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Sombrero
Hester Booi van Onderzoek, Informatie en Statistiek en
Kees Dignum van de Amsterdamse Dienst Wonen introduceerden een aantal jaren geleden het ‘sombrero’-model in de discussie over de bevolkingsontwikkeling in de
regio.1 Jarenlang waren ‘roltrap’ en ‘emancipatie-machine’ de belangrijkste begrippen bij het verklaren van
de bevolkingsontwikkeling. Veel jonge mensen startten
hun wooncarrière in het centrum en de 19de eeuwse
wijken van Amsterdam. Als zij ouder werden, een hoger
inkomen kregen en gezinnen vormden verhuisden zij
naar ‘buiten’. Als het je goed ging, verhuisde je vervolgens door naar de binnenduinrand of het Gooi, naar de
welvarende periferie.
Het ‘sombrero’-model duidt de tendens aan dat vanaf
het begin van de 21ste eeuw veel gezinshuishoudens
met midden- en hogere inkomens de stad juist verkozen boven de periferie. Velen hechtten aan een stedelijke leefwijze met allerlei grootstedelijke voorzieningen
om de hoek en bleven in de stad. De 19de eeuwse en
vroeg 20ste eeuwse wijken maakten in de afgelopen
decennia dan ook een spectaculaire ontwikkeling door.
Nadat het verval in de jaren ’70 en ’80 gekeerd was door
een onvoorstelbare vernieuwingsoperatie, werden deze
wijken in de jaren ’00 en ’10 gemengde stedelijke milieus
met een mix van bevolkingsgroepen, naar opleidingsniveau en inkomen. Hoewel woningbouwverenigingen
veel goedkope woningen verkochten, kent Amsterdam
nog steeds veel sociale woningen in de vooroorlogse
stad, ook in de Jordaan, de Pijp en de Baarsjes.
Het ‘goedkope’ milieu verschoof naar – of beter – resteerde in een ring daar omheen: de naoorlogse stad,
gebouwd tussen 1945 en 1975. Daartoe behoren grote
delen van Nieuw-West, Zuid-Oost en Noord, maar ook
delen van Zaanstad, vooral in Zaandam en Koog.

– warmte- en geluidsisolatie, een douche en een nieuwe keuken. In de jaren ’90 kreeg de vernieuwing van
de naoorlogse stad een ander karakter. ‘Stedelijke vernieuwing’ was een neutraler begrip – om nog maar te
zwijgen van ‘pracht’- en ‘kracht’-wijken. Fysieke maatregelen werden onderdeel van een bredere aanpak
gericht op de verbetering van de leefomstandigheden:
de bevolkingssamenstelling, veiligheid, de kwaliteit van
de openbare ruimte, schuldsanering, onderwijs.
De verhouding tussen fysieke en sociale interventies
kreeg in Amsterdam een specifieke betekenis door de
enorme operatie die voorrang kreeg op de vernieuwing
van de wijken uit de jaren ’50 en ‘60: de vernieuwing van
de Bijlmer. In de jaren ’80 voltrok zich daar een groot
drama. De ‘Stad van de Toekomst’ verkeerde in zijn
tegendeel: hoge leegstandscijfers, veel criminaliteit,
drugshandel en verloedering van de openbare ruimte.
Had dat toen gekeerd kunnen worden door een investeringsimpuls in het sociale domein en in het mogelijk

Uitsnede Leefbaarometer.nl
2018 (Poelenburg in cirkel)

Leefbaarheid als centraal begrip
De stadsvernieuwing in de 19de en vroeg 20ste eeuwse wijken richtte zich in de jaren ’70 en ’80 in de eerste
plaats op het verbeteren van de woonomstandigheden
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maken van bottom-up-initiatieven à la de recente aanpak van de Kleiburg-flat? Ik denk het niet. De sloop van
veel op zichzelf goed uitgeruste en grote woningen was
onontkoombaar.
Toen er in de jaren ’00 ruimte kwam om ook over de
vroeg-naoorlogse wijken in de Westelijke Tuinsteden na
te denken werd ingezet op ‘intensivering’. De wijdlopige
naoorlogse stedebouw was zowel deel van het probleem
als van de oplossing. Door woningbouw toe te voegen
op slecht benutte plekken – vooral in de Ringzone – én
door bij sloop-nieuwbouw meer gemengde woningcomplexen terug te bouwen konden meer Amsterdammers
in de stad wonen én kreeg de bevolkingssamenstelling
van de Tuinsteden een meer gemengd karakter.
De aard van en de verhouding tussen fysieke en sociale interventies is tegelijkertijd een bron van discussie
en conflicten. Experimenten zoals de renovatie van de
Dudok-flats in Geuzenveld en de Airey-woningen in
Slotermeer maken duidelijk dat de ‘leefbaarheid’ flink
kan verbeteren zonder grootschalige sloop-nieuwbouw.
Leefbaarheid 2018 en leefbaarheidsontwikkeling
Een scherpe definitie van ‘leefbaarheid’ helpt om de
problematiek scherp te stellen en om maatregelen te
onderbouwen. In 2002 verscheen de eerste landelijke
‘Leefbaarometer’, op basis van een hele reeks indicatoLeefbaarheidsontwikkeling
Zaanstad 2002-2018,
leefbaarometer.nl
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ren en bijbehorende datasets. In 2014 zijn de indicatoren en de onderliggende datasets nog eens flink onder
de loep genomen met als uitkomst de Leefbaarometer
2.0, met 116 indicatoren verdeeld over vijf categorieën:
bewoners, woningvoorraad, fysieke omgeving, voorzieningen en veiligheid.2
Een belangrijke vernieuwing is dat de gegevens nu ook
op ‘gridniveau’ zichtbaar gemaakt kunnen worden, zonder privacy-kwesties. Het grid is 100 x 100 meter; dus
behoorlijk nauwkeurig. Via een site is de barometer
publiek beschikbaar.
Een groot voordeel van de landelijke Leefbaarometer
boven gemeentelijke analyses is dat Amsterdam in zijn
context zichtbaar is, samen met de buurgemeenten. De
kaartuitsnede van de leefbaarheid in de agglomeratie
laat goed zien waar de problematiek vooral zit. De vooroorlogse stad, IJburg, Buitenveldert en Amstelveen,
Diemen, Duivendrecht, Badhoevedorp, Sloten en de
Aker kleuren groen of neutraal. Zuid-Oost, NieuwWest, Noord en Zaanstad laten een meer gemengd
beeld zien. De problematiek concentreert zich in ZuidOost in Venserpolder en Holendrecht. In Nieuw-West in
delen van Geuzenveld en Slotermeer. In Noord springen
delen van De Banne eruit.
Opvallend zijn de concentraties in Poelenburg en
Zaandam-Zuid. Nadere analyse van de gegevens in
Leefbaarheid in Nederland 2018 onderstreept dat nog
eens.3 De meest ‘kwetsbare buurten en wijken’ in
Zaanstad zijn Poelenburg en Zaandam-Zuid, met circa 10.500 bewoners. ‘Aandachtsbuurten’ in Zaanstad
(onvoldoende en zwak) zijn Peldersveld, Kogerveld
en de Rosmolenbuurt, met circa 14.500 bewoners. Bij
elkaar leven in Zaanstad dan ook zo’n 25.000 mensen
in vergelijkbare, minder gunstige omstandigheden als in
de kwetsbare wijken in Amsterdam.
De barometer heeft ook een tool ‘leefbaarheidsontwikkeling’. Je kunt daar uiteenlopende periodes op
instellen. In de periode 2002-2018 is de leefbaarheid in
Zaandam en Koog over de hele linie stabiel gebleven

Bevolking Zaanstad
2006-2016

of achteruit gegaan. Naast Poelenburg en Peldersveld
springen vooral Zaandam-Zuid en Kogerveld er in negatieve zin uit.
In het kader van de Regiodeal Zaan-IJ tussen Rijk,
Provincie en gemeenten is eind 2019 15 M euro beschikbaar gekomen voor projecten in Molenwijk en tuindorp Oostzaan in Amsterdam en in Poelenburg en
Peldersveld in Zaanstad.
Behalve deze RegioDeal Zaan-IJ is in 2019 ook het Pact
Poelenburg-Peldersveld getekend door een indrukwekkende reeks organisaties: GGD Zaanstad-Waterland,
TintelTuin, Babino, Dock, Zaan Primair, Agora, SIOZ,
OVO, Zaam, Rochdale, Parteon, ZVH, Politie, Inloophuis
de Bron, Gemeente Zaanstad, Choku Gym, HVC, de
Sultan Ahmet moskee, Sportbedrijf Zaanstad, Fluxus,
Werkom, De Bieb, Regiocollege en het Zaans Natuur en
Milieucentrum.
Het Pact richt zich op verbeteringen op de lange termijn
– 2040 – en kent drie hoofdaccenten: jeugd, onderwijs
en wonen. Een mooie eerste stap is de toewijzing van
zo’n 150 vrijkomende sociale huurwoningen aan starters die werkzaam zijn in de zorg en het onderwijs. Op
termijn wordt een groot aantal woningen bijgebouwd
én vervangen, zal het aandeel sociale huur teruggaan
van 68 naar 40 % en zal de bevolking een meer divers
karakter krijgen. Een belangrijke inzet is om in plaats
van Turks het Nederlands weer tot voertaal te maken in
de publieke ruimte. Goed Nederlands praten vergroot
de kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
Segregatie naar herkomst
Kijk je meer in detail naar de bevolkingsontwikkeling in Poelenburg en Zaanstad over de periode 20062016, dan is opvallend dat het aandeel Zaankanters
van Turkse komaf in de bevolking niet veel veranderd
is. In Poelenburg bleef het aandeel van verschillende
groepen ook relatief stabiel. Zaankanters van Turkse
komaf vormen al over die hele periode de grootste
bevolkingsgroep.

Bevolking Poelenburg
2006-2016

Bevolking Zaanse wijken
2006-2016

Vergelijk je dit met de rest van de agglomeratie, dan
blijken er veel meer van deze clusters te zijn. 40 % van
de Surinaamse Amsterdammers woont in Amsterdam
Zuid-Oost. Zij vormen daar bijna 30 % van de bevolking. Van de Ghanese en Nigeriaanse Amsterdammers
woont het overgrote deel ook in Zuid-Oost. 43 % van de
Marokkaanse Amsterdammers woont in Nieuw-West.
Bijna 30 % van de bevolking in de binnenstad heeft een
westerse migratieachtergrond. Japanners vind je vooral in Amstelveen. Opvallend is de recente instroom
van Indiërs in Amstelveen. Hun aantal is gestegen van
2.400 in 2015 naar bijna 5.100 in 2020. Aziaten vormen
in Amstelveen de grootste groep migranten: in totaal
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10.681 inwoners, 12 % van de bevolking.
In de literatuur over segregatie speelt het begrip ‘by
choice’ een belangrijke rol. Zij die het zich kunnen veroorloven kiezen de beste bij hen passende plek. Dat is
voor Amsterdammers met een Westerse migratieachtergrond blijkbaar het interactiemilieu van de binnenstad. Daar zit de universiteit en is ook de tech-industrie
vooral gevestigd. Voor de Japanners in Amstelveen zal
in de jaren ’80 de nabijheid van werk ook een rol hebben
gespeeld. Europese distributiecentra van grote Japanse
bedrijven, zoals Canon, Mitusubishi en Nikon, vestigden zich allemaal daar. Japanse winkels, internationale
scholen en clubs volgden.
Omgekeerd speelde de beschikbaarheid van woonruimte in de Bijlmer een belangrijke rol toen rondom de
Surinaamse onafhankelijkheid in 1975 veel Surinamers
een toekomst in Nederland verkozen. De instroom van
een grote groep Surinamers in de Bijlmer maakte ook
daar de opbouw van een succesvol voorzieningenapparaat en bedrijvigheid mogelijk: markten, kerken, horeca. In dit proces speelt ‘by choice’ geen rol. De Bijlmer
‘overkwam’ de eerste generatie Surinamers.
Voor de ontwikkeling en bestendiging van de clusters
van migrantengroepen is van belang dat je ook bij het
aanvragen van sociale huurwoningen een voorkeur
aan kunt geven: ‘by preference’ is dan ook eerder het
Woonoord Atatürk,
Klaprozenweg AmsterdamNoord (1966-1978).

mechanisme dat er voor zorgt dat een volgende generatie Amsterdammers met een bepaalde migratieachtergrond in specifieke buurten en wijken clusteren. Dit lijkt
op het eerste gezicht een betrekkelijk organisch proces
en niet iets om je zorgen over te maken. Het geeft de
stad kleur. Problematisch wordt het als clustering ook
concentratie van achterstand en een rem op integratie
wordt.
Poelenburg
Hoe is het Turkse cluster in Poelenburg ontstaan?
In de vroegste periode dat gastarbeiders naar
Nederland kwamen, begin jaren ’60, werden ‘woonoorden’ voor hen gebouwd. Dat begrip was al eerder
gebruikt toen na de onafhankelijkheid van Indonesië
tienduizenden Molukse KNIL-militairen met hun gezinnen naar Nederland kwamen. Zij vonden onderdak in
woonoorden buiten de steden: voormalige kloosters,
kazernes, concentratie- en vluchtelingenkampen. Voor
gastarbeiders uit Spanje, Griekenland en Italië en later
uit Turkije en Marokko werden daarna speciale woonoorden gebouwd, zoals in 1966 woonoord Atatürk aan
de Klaprozenweg in Noord. Daar was plaats voor 272
mannen, die maximaal twee jaar in Nederland mochten
blijven. Aanvankelijk was dit woonoord bedoeld voor
nieuwe werknemers van de bouwbedrijven IndecoCoignet en Intervam, later gingen hier vooral Turkse
werknemers van de vlakbij gelegen NDSM-werf wonen.
In 1978 werd het woonoord gesloten. In Zaanstad
werden door Bruynzeel en Albert Heijn woonoorden
gebouwd voor hun Spaanse en Turkse werknemers.
Ook deze werden in de jaren ’70 gesloten.
De sluiting hing samen met het veranderde beleid.
Halverwege de jaren ’70 werd het migratiebeleid gericht
op gezinshereniging. Daar hoorden volwaardige woningen bij.
Het was bijzonder om te lezen dat dat ‘recht’ aanvankelijk niet via woningbouwverenigingen of gemeentelijke woningbedrijven geëffectueerd werd, maar door de
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bedrijven die om arbeidskrachten verlegen zaten. Deze
bedrijven wierven werknemers niet alleen door werk en
opleidingen aan te bieden, maar ook een huis. De huur
werd vervolgens in mindering gebracht op het loon. Zo
bonden zij de nieuwe werknemers aan hun bedrijf.
NDSM en ADM richtten voor de bouw en het beheer van
woningen speciale werkmaatschappijen op. In Zaanstad
trokken Verkade, Bruynzeel en Albert Heijn gezamenlijk
op. In 1961 richtten zij het Bouwbureau Zaanse Industrie
(BZI) op. Dit Bouwbureau realiseerde in de jaren daarna
een groot deel van de woningbouw in Poelenburg.
In totaal zijn in Poelenburg 3000 woningen gebouwd.
In de rand aan het park staan zo’n 1000 eengezinswoningen; rijtjes, geschakelde woningen en bungalows.
Deze waren vooral bedoeld voor het middenkader en
leidinggevenden. Aan de andere kant staan 1650 portiek- en galerijflats van vier lagen op een onderbouw
en 350 woningen in torens van 8 en 12 lagen voor arbeiders. Deze gestapelde woningen werden door Verkade,
Bruynzeel en Albert Heijn gebruikt om hun nieuwe,
vooral Turkse werknemers te huisvesten. De ADM liet
één flat bouwen met 120 woningen – de Spaghettiflat –,
voor hun Italiaanse werknemers.
In De Spaghettiflat, Little Italy in de polder beschrijft
Daniela Tasca de familiegeschiedenissen van de bewoners. 4 Het zijn bijzondere verhalen; over de eerste jaren
op wat toen nog een bouwplaats was, over het werk bij
de ADM, sociale controle, sjansen bij Tofani en Venezia,
de vele, gemengde huwelijken, kinderen, familie en de
banden met Italië, over de geur van basilicum en taart,
maar ook over de sluiting van de ADM in 1985 en hun
avonturen daarna. De meeste bewoners bleven en
bouwden na de sluiting van de werf een nieuw bestaan
op. Er wonen nog steeds flink wat Zaankanters van
Italiaanse komaf in Poelenburg, maar veel minder dan in
het begin. Volgende generaties verhuisden naar andere buurten. Hun integratie wordt als uiterst succesvol
gezien – mét behoud van eigen identiteit.

Luchfoto Poelenburg

Een vergelijkbare publicatie over migrantengezinnen uit
Turkije en hun geschiedenissen bij Verkade, Bruynzeel
en Albert Heijn vond ik niet. Het lijkt er op dat het hen,
maar ook hun kinderen en kleinkinderen minder goed
ging. De vraag naar laaggeschoolde arbeidskrachten
in de Zaanse industrie is door automatisering en door
sluiting van bedrijven enorm gedaald. De cijfers over
arbeidsparticipatie, opleidingsniveau en werkloosheid
in Poelenburg laten bovendien zien dat het velen ook
niet lukte en lukt om op een andere manier aan de slag
te komen en hun weg te vinden in de regio. Recente cijfers over taalvaardigheid, gezondheid en criminaliteit
onderstrepen de problematiek.
Daarbij zullen – behalve culturele aspecten – ook migratieprocessen een rol spelen. Een verklaring voor het
achteruitgaan van de leefbaarheid is dat woningen van
bewoners, die vertrekken omdat ze elders een succesvolle vervolgstap zetten, toegewezen worden aan
kwetsbare mensen met zorgbehoeften.
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Cover van ‘Little Italy in de
polder’

Vernieuwingsplan
Poelenburg, Urhahn
stedebouw en strategie,
2009; vervanging van
galerijflats door een
gemengd programma,
toevoeging van bebouwing
aan de oostzijde; niet
uitgevoerd. De Spaghettiflat
staat in één van de zuidelijke
strips.

maken voor meer gemengde bebouwing. Door nieuwbouw ten oosten van Poelenburg zou het aantal én de
mix van bewoners verder kunnen toenemen.
Door de vastgoedcrisis is de aanpak vertraagd. Dat zal
de leefbaarheid niet ten goede zijn gekomen. Eind 2019
besloot Rochdale om de ‘Spaghettiflat’ in 2021 alsnog
te slopen in het kader van de uitvoering van het Pact
Poelenburg-Peldersveld.
Je mag allereerst hopen dat er ook fors geïnvesteerd
wordt in de twee andere speerpunten van beleid; in
jeugd en onderwijs: nieuwe brede basisscholen, met
voor- en naschoolse faciliteiten, én investeringen in
middelbaar onderwijs met ruimte voor sport en muziek.
Dat helpt de jongens en meisjes van Poelenburg verder.
Met een beroep op de Wet Bijzondere Maatregelen
Grootstedelijke Problematiek kunnen de corporaties
vanaf 2018 ook sturen op de instroom en voorrang
geven aan woningzoekenden met een baan en met een
startkwalificatie.
In het verlengde daarvan dringt de vraag zich voorzichtig op of er geen tweede leven denkbaar was voor
de Spaghettiflat. Kleiburg in de Bijlmer en de klusflat
in de Klarenstraat in Nieuw-West lieten zien dat er ook
andere modellen voor vernieuwing denkbaar zijn dan
sloop-nieuwbouw. Zou de nieuwe Turkse middenklasse
te interesseren zijn voor het opzetten van een CPO?

Klarenstraat flat: voor
(boven) en na (onder)

Een deel van de woningen van de ADM (én van het
Bouwbureau) werd in de jaren ‘80 verkocht aan de
bewoners. Het grootste deel van de gestapelde woningen ging over naar woningbouwverenigingen, waaronder Rochdale. Aanleiding voor Daniele Tasca om
de verhalen van de bewoners te boekstaven was
het besluit van Rochdale om de Spaghettiflat te slopen. Tess Broekmans van Urhahn maakte in 2009 het
Vernieuwingsplan voor Poelenburg, waarin een deel van
de galerijflats – waaronder de Spaghettiflat – plaats zou
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Still Life, RAAAF, het Hem 2018
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Het Hem

Tijdens één van de havensafari’s die Jeroen Saris en Evert Verhagen vanaf 2008 organiseerden maakten
we halverwege een spannende tocht over het nog afgesloten Hembrugterrein. We wandelden langs half
ingestorte en deels overwoekerde gebouwen. Later zag ik de geweldige fotoserie van Gé Dubbelman.1
Hoe zou je met dit mysterie om kunnen gaan – in het land van nut en noodzaak, grondexploitaties en
innovatieve programmering?
Ronald en Erik Rietveld, landschapsarchitect en filosoof, verkennen met hun studio RAAAF nieuwe
handelingsmogelijkheden op het grensvlak van architectuur en kunst en maakten een intrigerend
kunstwerk voor de expositie in het nieuwe museum Het Hem in de voormalige kogelfabriek op het
Hembrugterrein: “Tijdens de Koude Oorlog zijn hier miljoenen kogels gemaakt voor NAVO–militairen
wereldwijd. Destijds stonden er bakken vol messing kogelhulzen. Het kunstwerk Still Life bevraagt de
verlaten oorlogsfabriek en legt een link tussen heden, verleden en toekomst van dit beladen erfgoed.
Het bronmateriaal van de kogelproductie is omgesmolten tot vier loodzware messingplaten. Tussen
de kolommen bewegen de grote platen in een onvoorspelbaar ritme; samen openen en sluiten ze het
perspectief op de immense ruimte. Ze dwingen de bezoeker om zich steeds opnieuw tot het werk te
verhouden. Traag bewegen de messing platen van je af, maar komen daarna onvermijdelijk terug.”2
Het kunstwerk grijpt je bij de keel, maar hoe moet je stedebouwkundig met zo’n geschiedenis omgaan?
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Hembrugterrein door de
jaren heen op kaart

Hembrugterrein
Het Hembrugterrein is een groot complex dat de voormalige Artillerie-Inrichtingen huisvestte. Het ligt in één
van de kleinere IJ-polders bij de ‘monding’ van de Zaan
in het Noordzeekanaal. Gebouwd rond de eeuwwisseling als wapen- en munitiefabriek binnen de Stelling
van Amsterdam kreeg het zijn grootste omvang gedurende de Eerste Wereldoorlog. Er werkten toen maar
liefst 8500 mensen. Na de Tweede Wereldoorlog en na
de onafhankelijkheid van Indonesië en de ontbinding
van het KNIL werd dat veel minder. In 1973 werd het
bedrijf gesplitst. De gereedschapswerktuigenfabriek
verhuisde naar Haarlem. De munitiefabriek ging verder
onder de naam Eurometaal. Dat bedrijf werd uiteindelijk in 2003 gesloten. De overheid – Domeinen, later het
Rijksvastgoedbedrijf – bleef eigenaar.
Het terrein is 42,5 hectare groot. Op het terrein staan
verspreid 115 historische gebouwen, waarvan 51 een
gemeentelijk of rijksmonument zijn.3 Tot de monumenten behoren ook waterlopen, bliksemafleiders, leidingstraten en restanten van de spoorinfrastructuur. Het
terrein was sterk vervuild. Dat betrof zowel reguliere
industriële vervuiling, maar ook restanten van enge
stoffen als TNT, trotyl en mosterdgas. Dit noodzaakte
tot een grootschalige sanering. 4
Een bijzonder onderdeel van het complex is het Klei-,
Plof- of ook wel het Schokbos. Dit had een dempende
rol bij explosies en werd ook gebruikt als opslag- en testlocatie. Direct ten noorden van het terrein vind je ook
een betrekkelijk wild bosperceel. Dit is de afgelopen 30

Hembrugterrein nu

Affuitenhal voor en na
restauratie
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jaar min of meer spontaan ontstaan.
Om sloop te voorkomen werd al snel na de sluiting een
procedure gestart voor de aanwijzing tot monument.5 In
2010 is in aanvulling daarop een bredere cultuurhistorische analyse gemaakt door SteenhuisMeurs. Palmbout
stelde in 2011 een beeldkwaliteitsplan op. RVOB,
Provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad
kwamen in datzelfde jaar een Ontwikkelstrategie overeen. Op basis daarvan startte de sanering en zijn verschillende gebouwen aan de zuidwestzijde van het
terrein verhuurd en geschikt gemaakt voor nieuw
gebruik. Sommige zijn verkocht. De resterende gebouwen en het terrein als geheel worden nu herontwikkeld
door Hembrug Zaandam BV, een ontwikkelconsortium
van ABC vastgoed en Life. Zij hebben het terrein en de
meeste gebouwen in 2018 gekocht, nadat zij de verkooptender wonnen. Een Masterplan is in oktober 2020
gepresenteerd.
Omgaan met cultuurhistorie
Steenhuis Meurs, cracks op dit gebied, hebben in 2010
een cultuur-historische analyse gemaakt van het terrein, in aanvulling op de beschrijving die gemaakt is voor
de aanwijzing van gebouwen en objecten tot monument. Een analyse en waardering van de verschillende

Hembrugterrein, bestaande
situatie met cultuurhistorisch
belangrijke elementen
in de openbare ruimte,
SteenhuisMeurs 2010.

Hembrugterrein,
ontwikkellocaties,
SteenhuisMeurs 2010.
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ensembles en de samenhang op grotere schaal levert
een cultuurhistorisch kader voor de herontwikkeling. In
de aanbevelingen is een onderscheid gemaakt tussen
“kwaliteiten om te behouden (monumenten, bepalende
ruimtelijke structuren en landschapskwaliteiten), om te
transformeren (ingrepen in objecten, herinrichting van
ruimten) en om toe te voegen (nieuwe structuren, verbindingen, gebouwen). Uitgangspunt is dat de cultuurhistorische analyse informeert, inspireert en hopelijk stimuleert,
maar waar dat nodig is voor het borgen van de bestaande
kwaliteiten, ook heel precies grenzen stelt en oplossingsrichtingen aangeeft.”
In de samenvatting wordt het begrip landgoed geïntroduceerd om het gebied te duiden. Het Hembrugterrein
“leent zich uitstekend voor integrale gebiedsontwikkeling vanuit de cultuurhistorische kwaliteit (..). Militairindustrieel productielandgoed omschrijft de kern van de
cultuur-historische waarde. Het terrein is op te vatten als
beschermd stadsgezicht met ontwikkelings- en verdichtingspotentieel (open gaten, detonerende gebouwen).
Vernieuwing niet zien als ‘nieuwe laag’ over de oude structuur, maar als een inbreiding in de historische structuur.”
In het verlengde van deze benadering besluit de analyse
met aanbevelingen voor de situering en aanpak van ontwikkellocaties op het terrein.

In het Beeldkwaliteitsplan van Palmbout wordt hier vrij
letterlijk op doorgeborduurd.6 Het belangrijkste uitgangspunt is: “Versterken van het unieke groene landgoed. Binnen de metropoolregio Zaanstad / Amsterdam is
het Hembrugterrein een unieke groene plek in een verder
sterk versteend industrielandschap. De groene opbouw en
het militaire verleden maken het tot een bijzonder industrieel landgoed. De uniciteit van het terrein wordt versterkt
door in te zetten op de ruimtelijke kwaliteiten van het
landgoed en de relatie met het water.”
In de opbouw van het landgoed wordt een driedeling
gemaakt: het waterfront, het aaneengesloten productiegebied rond de noord-zuid- en oost-westlanen en
het bos met verspreide objecten. De randzone aan de
Provinciale Weg rond de oude spoorlijn wordt onderdeel
van het bos. Aan het eind van de oost-westlaan – bij de
monding van de Zaan in Noordzeekanaal en IJ – ligt de
‘Kop van de Kaap’, een complex van gebouwen en openbare ruimte met een spectaculair uitzicht richting haven
en het centrum van Amsterdam. Dit is een mooie plek
voor een bijzonder nieuw gebouw.
Binnen de hoofdstructuur worden 9 ontwikkelgebieden
onderscheiden. Het Beeldkwaliteitsplan richt zich vervolgens op de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen en
de openbare ruimte binnen deze ontwikkelgebieden.
Tien jaar later, in het recent gepresenteerde Masterplan,
keert de landgoed-metafoor weer terug. Maar het
door Bura Urbanism – het nieuwe bureau van Marco
Broekman en Floris van der Zee – en Strootman landschapsarchitecten opgestelde plan is minder expliciet
over bouwvormen en het ontwerp van de openbare
ruimte. Een ‘mozaïek van gebouwen, straten en pleinen’
wordt het hoofdthema voor het zuidwestelijk deel; het
‘bos’ voor het noordoostelijk deel.
Een nieuw element is het ‘Verloren Spoor’, relict van de
oude spoorbaan, die eerst direct langs het terrein liep en
– nadat in 1925 een nieuwe, hoge Hembrug aangelegd
was – de ontsluiting van het terrein per rail werd. Een
nieuwe fietsroute over de oude spoorbaan verbindt het
terrein met het centrum van Zaandam.

Het structurerende element van de oost-westlaan
wordt nu ‘Middenweg’ genoemd, maar refereert in zijn
uitwerking eerder aan de centrale wandelpromenade van de Westergasfabriek in Amsterdam of van het
Werkspoorkwartier in Utrecht.

Inspiratiebeeld
herontwikkeling
Hembrugterrein en
nieuwbouw Kop van de Kaap,
Palmbout 2011.
Concept-Masterplan
Hembrugterrein,
Bura/Strootman
landschapsarchitecten,
najaar 2020.

‘Middenweg’ – oostwest wandelpromenade,
Bura / Strootman
landschapsarchitecten,
najaar 2020.-
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Het geheime, vervreemdende en een beetje enge karakter van het gebied verdwijnt. Het Hembrugterrein wordt
genormaliseerd, zoals dat ook met de Westergasfabriek
en het Werkspoorkwartier gebeurde, of met vergelijkbare projecten zoals de Wagenwerkplaats in Amersfoort,
de Lochal in Tilburg, Strijp in Eindhoven, Willemsoord
in Den Helder en de NDSM en het Marineterrein in
Amsterdam.
Misschien past de landgoedmetafoor hier ook niet goed.
Teveel connotaties met de lastig inzetbare ontwerptraditie van lanen, tuinen, paviljoens, hekken, vista’s, bassins en terrassen.
Voor de inrichting van de openbare ruimte rond de werkplaatsen is misschien de neutrale vorm van stelconplaten of betonplaten inderdaad wel het beste middel. Dit
is gemakkelijk te combineren met stroken met planten
en bomen, de relicten van de leidingstraten, simpele
verlichtingsarmaturen, fietsnietjes en zitelementen.
‘Mozaïek’ is in dat perspectief ook een sterk concept.
Het geheim kan dan beter gezocht worden in het bos
en in het contrast tussen het neutrale mozaiek en het
avontuurlijke bos. Het beste lijkt het me om daar zo min
mogelijk aan ‘ontwikkeling’ te doen. Uitzondering zou
een opdracht zijn aan de gebroeders Rietveld om een
Bunker bij de Diefdijk.
Gebroeders Rietveld (2013)
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paar van de verspreide objecten in het bos een beurt
te geven, net als zij dat deden met de klotsbak in het
Waterloopbos in Kuinre en de bunker bij de Diefdijk!

Voetnoten
1. Gé Dubbelman volgt in opdracht van het ROVB de
ontwikkeling van het Hembrugterrein, zie: https://
www.gedubbelman.nl/portfolio_detail-2.html
2. Website: https://www .raaaf .nl/ nl/ studio;
Projectteam RAAAF Still life 2019: Ronald Rietveld,
Erik Rietveld en David Habets, ondersteund door:
Cecilia Carena, Francesca Vittorini and Daria
Khozhai.
3. Monumentenbeschrijving: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/528451
4. Na een WOB-verzoek zijn alle onderzoeksrsultaten vrijgegeven: https://bigwobber.nl/wp-content/
uploads/osd/20171221/576.pdf
5. Cultuurhistorische
analyse
Hembrugterrein,
SteenhuisMeurs (in samenwerking met Douwe
Koen, militair historicus), Schiedam 2010.
6. Beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein, Palmbout
urban landscapes, Rotterdam 2011.

Stops route 3: Haven-Stad

01.

Station Sloterdijk

15.

Minervahaven

02.

Tuin van Bret

16.

Zaanstraatemplacement

03.

Sloterdijk 2

17.

Spaarndammerdijk

04.

Amsterdome

18.

Alfadriehoek

05.

Moezelhavenweg

19.

Station Isolatorweg

06.

Basisweg-Radarweg

20.

Sloterdijk 1 – Zuid

07.

Hub Sloterdijk, Vervoerscentrum

21.

Oud-Sloterdijk

08.

Emplacement Westhaven

09.

Centrale Hemweg

10.

Petroleumhaven

11.

Coenhaven, Vlothaven, Mercuriushaven

12.

Houtveemloods

13.

Hemknoop

14.

Hempoint

QR Codes

Link naar www.tour
groot amsterdam.nl.
De luie stoel optie:
filmpjes, foto’s, video’s,
en kaart-materiaal bij
elke stop!

Link naar de routes op
google maps
Wil je de route kunnen
volgen tijdens het
fietsen? Volg dan deze
link.

64

Route 3: Haven-Stad
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r03

De maquette van de Kop van Zuid (Rotterdam 1987) en IJburg (Amsterdam 1995)

07

Maquettes

Op 3 juni 1987 bracht de gemeente Rotterdam de ambitieuze plannen van Riek Bakker en Teun Koolhaas
naar buiten voor de ontwikkeling van de Kop van Zuid en de bouw van een nieuwe brug over de Maas.
Al weken deed het gerucht de ronde dat op een geheime plek een spectaculaire maquette te zien was
van het plan. Je moest alleen wel door Riek uitgenodigd worden om te mogen komen kijken. Dat was
alleen weggelegd voor de belangrijkste beslissers. Onderhand was iedereen gespitst op de lancering van
het plan.
Een paar jaar later herhaalde zij deze aanpak in de planvorming voor Leidse Rijn bij Utrecht. De
enorme maquette met het ontwerp van Rients Dijkstra was opgesteld in een donker zaaltje in het oude
ontwerplaboratorium van Rijkswaterstaat bij de A2.
Ook in de planvorming voor IJburg in Amsterdam werd het middel van de maquette ingezet. In het
bezoekerscentrum met zicht op het IJmeer liet de prachtige maquette met allerlei vrolijke vondsten
zien hoe zorgvuldig het nieuwe Amsterdamse woongebied ingepast was in zijn omgeving. Met de
kinderen gingen we kijken hoe KingKong in de Rembrandttoren klom. Het referendum in 1995 werd niet
gewonnen, maar bestuurders en politici waren overtuigd.

67

Ambassade van Almere
Teun Koolhaas – op zijn beurt – introduceerde het
maquette-concept op een bijzondere manier in de
debatten over de toekomst van Almere rond 2004.
Hij overtuigde de wethouder van Almere Arie-Willem
Bijl er van om kantoorruimte te huren in Amsterdam
en daar de discussie met allerlei stakeholders te voeren. De ruimte werd gevonden aan het IJ, pal naast het
Centraal Station, in een penthouse boven het nieuwe
kantoor van de oud-medewerkers van Teun Koolhaas
Associates Kees Bentvelsen en Marcel Fleer. Ellen
Marcusse – ook een oud-medewerker van Teun – kreeg
de opdracht om de ruimte in te richten en maquettes te
maken. Maquettes in meervoud. Op de grond van het
penthouse werden drie enorme maquettes gebouwd –
van het hele IJsselmeergebied, de regio en het IJmeer.
Vooral de laatste op schaal 1:10.000 was spectaculair,
met allerlei felgekleurde perspex-strips. Met de losse
elementen kon geschoven worden tijdens gesprekken
met genodigden. In stoelen op rolletjes verplaatsten
Teun en zijn bezoekers zich langs de maquettes. Op speciale sokken bouwde Ellen de voorstellen ter plaatse op.
De vele genodigden verrijkten de voorstellen. Naast een
westelijke uitbreiding van Almere – deels op een buitendijks eilandenrijk – ontstonden ideeën voor een nieuwe
weg- en metroverbinding door het IJmeer en een uitgekiend principe om zandwinning te combineren met het

verbeteren van de waterkwaliteit van de ‘klotsbak’ van
het IJmeer.
Al snel werd het penthouse de Ambassade van Almere
genoemd. Almeerse bestuurders ontvingen het
Amsterdamse college; niet alleen om de maquettes
te bekijken, maar bijvoorbeeld ook tijdens Sail in de
zomer van 2005. Na anderhalf jaar gesprekken voeren
werd in 2006 besloten om met allerlei partijen grondig
– in toen nog MIT-trajecten – te gaan studeren op de
ontwikkelmogelijkheden.

Ellen Marcusse en Teun
Koolhaas lichten de ideeën
voor de ontwikkeling van het
IJmeer toe bij de drie grote
maquettes, 2005.
Atelier IJmeer 2004-2006,
Ambassade Almere in
Amsterdam De Ruijterkade.
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Maquettes rond het IJ
Als je de ideevorming en het gesprek over een plan op
locatie kan voeren is het nog beter! Het geeft inzicht in
het karakter van een plek op allerlei momenten, overdag en ’s avonds, en bij verschillende weersomstandigheden. Duidelijker wordt of en hoe je er kan komen en
wat de meest complexe vraagstukken zijn.
In 2008 konden we bijvoorbeeld een tijdje werken in een
leegstaand pand aan de Danzigerkade, in het te herontwikkelen Minervahavengebied, onderdeel van wat we
Haven-Stad gingen noemen. Daar werken maakte duidelijk dat nog een enorm gebied ontwikkeld zou kunnen
worden op de IJ-oevers en bij Sloterdijk voordat we toe
zouden zijn aan verplaatsing van voor de haven vitale bedrijvigheid in het Coen- en Vlothavengebied. Het
concept van een stapsgewijze dezonering van de industriegebieden gedurende een periode van misschien wel
30 of 40 jaar bleek een goede basis voor een werkbaar
compromis in de gemeenteraad.
Inmiddels is de herontwikkeling van de IJ-oevers met
projecten op Overhoeks, Buiksloterham, Houthavens
en NDSM in een stroomversnelling geraakt en staan de

Rechtsboven: De grote
maquette van alle projecten
rond het IJ

Het gebouw waarin gewerkt
werd aan de Danzigerkade

Uitzicht vanuit de
Danzigerkade
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eerste woningbouwprojecten rond station Sloterdijk
in de steigers. Het Haven-Stad-gebied begint langzaam te transformeren in een gemengd stuk stad. Ook
de Danzigerkade is inmiddels onherkenbaar veranderd. In stoere panden ontwikkelt zich een compleet
modecluster.
Tegelijkertijd is het goed je te realiseren dat de versnelling plaats vond vanaf 2014, na de diep ingrijpende
vastgoedcrisis. Veel projecten waren in die crisisperiode stilgelegd. De noodzaak voor en het plezier van sleutelen aan perspectieven voor de stad was goeddeels
verdwenen.
Toen in 2014 de productie aantrok, kwam ook het denken over stedelijke ontwikkeling rond het IJ weer op
gang. Cruciaal was oplossingen te vinden voor een volledig onderschat probleem: overvolle ponten! Daarbij
deed zich een geweldige kans voor. Via-via werd duidelijk dat in het Tolhuis aan de Buiksloterweg de oude
trouwzaal van stadsdeel Noord beschikbaar kwam met
allerlei handige werk- en vergaderruimte daar omheen.
Dat werd de uitvalsbasis voor een vrolijk experiment
met de stad om nieuwe oplossingen voor een Sprong
over het IJ te vinden.

Samen met een ploeg stedebouwstudenten van
de Hogeschool van Amsterdam bouwden Marcel
Bloemendal en Kari Stötzer in het voorjaar van 2015 een
grote, gemakkelijk uit te breiden maquette van het IJ.
Honderden mensen kwamen kijken in het geheime zaaltje in het Tolhuis.
We namen ‘m ook mee naar de grote discussiebijeenkomsten die we organiseerden over nieuwe oeververbindingen. Rond de maquette bespraken we de zeer
uiteenlopende ideeën van Amsterdamse burgers en
ontwerpers voor betere oeververbindingen. B&W kwamen uiteindelijk tot een uitgebreid pakket maatregelen, van veren en bruggen tot een nieuw metrostation
en mogelijk een voetgangerstunnel. In de zomer van
2017 stemde de gemeenteraad met het voorstel van
B&W in. De maquette en het gesprek erover hielpen om
een afgewogen oplossing te vinden voor een complex
vraagstuk.

In 2016 en 2017 borduurden collega’s voort op het succes van de Sprong-maquette door hun plannen voor
de aansluitende delen van de IJ-oever op een vergelijkbare manier te verbeelden: de Sluisbuurt, NDSM,
Hamerkwartier en uiteindelijk ook Haven-Stad inclusief
de Noorder IJplas en de Achtersluispolder.
De maquettes werden tijdens de kerst van 2017 tentoongesteld in de congreszaal van de Stadstimmertuin en
gingen daarna op reis, langs het Van Eesterenmuseum,
Arcam en het Hembrugterrein. De nieuwe ontwikkelingen rond de IJ-oever waren al lang niet meer geheim,
maar het gesprek erover gaat onverminderd door.

Collega’s rondom de nog
grotere IJ maquette (kerst
2017)
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De ‘wave’ van Schiphol in een grafiek 1

Een hub in Haven-Stad

08

Het begrip ‘hub’ dook begin jaren ’90 op in de discussies over de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol
en de KLM. Een efficiënte overstap – onder één dak – van intercontinentale op Europese vluchten
en omgekeerd zou de concurrentiepositie van de luchthaven kunnen versterken. Daartoe werden de
zogenaamde ‘waves’ ingesteld: binnen een half uur komen vluchten binnen uit Afrika, Azië en Amerika,
waarna binnen een uur allerlei vluchten naar bestemmingen in Europa vertrekken. Inmiddels worden op
piekdagen zes van die waves per dag uitgevoerd met KLM-toestellen, maar ook met toestellen van de
andere 18 gelieerde luchtvaartmaatschappijen uit het Skyteam, zoals Air France, Delta, Alitalia, China
Eastern, Kenia Airways en Aeroflot. Schiphol behoort hierdoor tot de grootste overstap-luchthavens ter
wereld. Schiphol is een superhub.
Recent wordt het begrip ook breder gebruikt, in combinaties zoals mobility hub, cityhub en logistic hub.
Een vrolijke variant vinden we in de recente planvorming voor het gebied rond de demarcatielijn tussen
haven en stad bij Sloterdijk.
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Haven en stad
Haven en stad zijn in Amsterdam niet de beste vrienden.
Dat heeft een lange geschiedenis, waarbij de haven zich
de stad uit voelt gedreven en de stad zich beperkt voelt
in haar ontwikkelingsmogelijkheden. Aan dit onbehagen liggen een paar meer structurele kwesties ten
grondslag.
Allereerst natuurlijk de radicale u-turn in de ontsluiting van de stad over water. De oriëntatie naar het
oosten richting Zuiderzee maakte na de aanleg van
het Noordzeekanaal in de 19de eeuw plaats voor een
oriëntatie op het westen, direct richting Noordzee.
Merkwaardig genoeg werden de grootste 19de eeuwse
havens nog aangelegd aan de oostzijde van de stad. Dat
was weliswaar handig voor de aantakking op het achterland via spoor en kanalen, maar betekende wel verder
varen vanaf de sluizen over het drukke IJ. Vooral na de
Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de haven zich westwaarts. Rond het IJ zijn nu nog maar een paar watergebonden bedrijven gevestigd, zoals Omya, Albemarle en
de Oranjewerf in Noord en de Passagiersterminal voor
de zeecruisevaart aan de Piet Heinkade. Voor al deze
bedrijven geldt dat ze op afzienbare tijd zullen sluiten
of verhuizen naar een andere plek. Het IJ is straks een
achterlandverbinding. Zo’n sterke dynamiek doet pijn,
maar biedt natuurlijk ook nieuwe mogelijkheden.
De tweede kwestie betreft vooral de functie van de
haven voor de stad. De ontwikkeling van de transitofunctie van de haven is altijd al een lastig aspect
geweest. Economie en werkgelegenheid zijn meer
gebaat bij iets maken van geïmporteerde grondstoffen
en goederen, dan bij doorvoer alleen. De stukgoedoverslag naar het Duitse achterland speelde in de hele 20ste
eeuw nog een belangrijke rol. De slag om de grootschalige containeroverslag heeft Amsterdam echter verloren aan Rotterdam, Antwerpen en Hamburg. Enkele
bedrijven in de Amsterdamse haven opereren nog wel
in het meer kleinschalige containervervoer van en naar
het VK en Scandinavië en binnen Nederland. De grote,
beeldbepalende kranen van ECT op de containertermi-

nal zijn echter verkocht.
Voor economie en werkgelegenheid in de regio is de
functie van de haven voor de aanvoer van grondstoffen
voor en de afvoer van producten van de industrie veel
belangrijker. Traditioneel speelden de scheepsbouwen de voedingsmiddelenindustrie een belangrijke rol
in de regio. Sinds de oprichting van Hoogovens in 1918
kent de regio ook een serieuze staalindustrie. In deze
sectoren zat de afgelopen decennia echter veel dynamiek. Met uitzondering van de luxe jachtenbouw is de
scheepsnieuwbouw volledig verdwenen, met alle werkgelegenheid die daarbij hoorde.
De enorme terreinen die in de jaren ’70 en ’80 van de
vorige eeuw in het Westelijk Havengebied beschikbaar
kwamen zijn voor een belangrijk deel gebruikt om een
nieuwe sector te ontwikkelen: energie. Daarbij ging
het eerst nog vooral om kolenoverslag, onder andere gerelateerd aan een hele reeks elektriciteitscentrales in Nederland en Duitsland die draaiden op kolen.
Later ook om olieproducten. Tot voor kort afficheerde
Havenbedrijf Amsterdam zich graag als de grootste
benzinehaven ter wereld. Dit is een bijzondere niche.
In de Amsterdamse haven vind je geen raffinaderijen,
maar wel allerlei faciliteiten voor het blenden, opslaan
en verhandelen van allerlei bijzondere olieproducten.
In Amsterdam vind je veel meer kleine opslagtanks dan
in Rotterdam. De toegevoegde waarde van deze tak
van sport is vele malen groter en daarom economisch
interessant.
De omschakeling van een fossiele naar een meer duurzame energievoorziening biedt nu allerlei kansen om
het profiel van de ‘smerige’ energiehaven radicaal te
vergroenen: waterstof, biologische varianten, vetten- en CO2-hergebruik, wind- en zonne-energie. Het
Havenbedrijf zit midden in deze transitie. Interessant
is ook dat deze nieuwe energiebronnen een veel sterkere regionale oriëntatie vragen van de haven. De huidige benzinehaven is in feite foot-loose en zou overal
kunnen liggen. De nieuwe haven is veel sterker ingebed
in regionale ketens. Dat geldt ook voor allerlei nieu-
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we industrietakken. De stad zelf is tegenwoordig een
grondstoffenmijn! Renewi, de grote rioolwaterzuivering van Waternet en de afvalopwerkingsfabriek van
het AEB passen naadloos in dit nieuwe havenconcept. In
plaats van een radicale scheiding aan te brengen tussen
stedelijke en havenfuncties is het dan ook interessant
om samenhangen en cross-overs verder te verkennen.
Vervoerscentrum
Een bijzondere mogelijkheid voor een sterke relatie tussen stad en haven dient zich aan in het gebied bij de A10
direct ten noorden van station Sloterdijk. Bij de aanleg
van dit terrein in de jaren ’60 en ’70 werd het aangeduid
als Vervoerscentrum. Hoewel deze naam in de vergetelheid is geraakt duidt het heel goed de rol aan die het terrein in de stad en de regio kan spelen!
Na de demping van de Nieuwezijds Voor- en
Achterburgwal eind 19de eeuw waren deze straten in
gebruik geraakt als locatie van allerlei transportbedrijven. Dat zorgde voor veel overlast en onnodige ver‘Oude’ Bodecentrum Spuistraat en Nieuwezijds Voorburgwal, jaren ’40 en ‘50

keersbewegingen. Het nieuw gebouwde Bodecentrum
(1957) aan de Pontanusstraat, vlak bij Van Gend & Loos
op het Funen, loste dat probleem niet echt op. Toen het
goederenvervoer in de jaren ’60 steeds meer over de
weg ging, lag een verhuizing van deze bedrijven naar
een gebied bij de nieuwe Ring A10 en de Coentunnel
voor de hand.
In de stadslogistiek zit een sterke dynamiek. Veel kleine bedrijven zijn gefuseerd, opgekocht of hebben hun
activiteiten gestaakt. Maar ook grote bedrijven hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt; ook onder
invloed van toenemende internationale concurrentie
van bedrijven zoals UPS en FedEx. De geschiedenis
van Van Gend & Loos is hier illustratief. Van Gend &
Loos was lang (sinds 1928) onderdeel van de NS. Via de
Nedlloyd (1986) kwam het bedrijf in 1999 in handen van
Deutsche Post. Na de aankoop van DHL door Deutsche
Post in 2002 werden alle logistieke activiteiten onder de
naam DHL voortgezet.

Van Gend & Loos – Funen, jaren ’30, 1961
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In 2018 sloot de vestiging op het Vervoerscentrum en
opende DHL een groot nieuw sorteercentrum voor de
regio Amsterdam op het Atlaspark, verder naar het westen, bij de A5. Parallel zijn verspreid over de stad 19 lokale afhaalpunten gerealiseerd.
Dat laat mooi zien dat de bevoorrading van de stad
steeds meer een vervoersketen is, uitgevoerd met verschillende modaliteiten: containers, grote en kleinere
vrachtwagens, bestelbusjes, bakfietsen, fietsen.
Op de (steeds meer on-line) boodschappenmarkt roeren zich ook allerlei nieuwe partijen, zoals Picnic, met
vernieuwende vervoersconcepten. De haven is voor
deze partijen een vanzelfsprekende vestigingslocatie.
De Amsterdam Logistic Cityhub is hierin een nieuwe

stap. Aansluitend bij eerdere experimenten met de aanen afvoer van bouwmaterialen en bouwafval, wordt nu
een breder concept verkend, te realiseren in 2021.
Stadshub
Station Sloterdijk is een knooppunt in het openbaar vervoerssysteem in de regio, met naast treinen en metro’s
ook bussen, trams, taxi’s en touringcars. Verkend wordt
nu of naast haltes voor deze modaliteiten ook parkeer-,
oplaad-, reparatie- en stallingsfaciliteiten gerealiseerd
kunnen worden, liefst gecombineerd en gestapeld.
Het GVB is op zoek naar een nieuwe plek voor een
busgarage. De huidige garage West ligt aan de Jan
Evertsenstraat in een gebied dat benut kan worden voor

Vervoerscentrum Sloterdijk,
gezien naar het noorden,
met grote hallen voor de
(tijdelijke) opslag en overslag
van pakketjes en goederen.

“De Amsterdam Logistic Cityhub is een uiterst flexibel
gebouw voor opslag, distributie en logistieke doeleinden.
Over twee lagen is circa 125.000 m2 warehousing
beschikbaar voor verhuur in flexibele units [...]. Zo kunnen
bijvoorbeeld webshops of producenten van maaltijden
hun commerciële én productieactiviteiten combineren met
opslag en distributie van goederen. Boven de verdiepingen
voor opslag en distributie bevinden zich meerdere
kantoren. In het gebouw is daarnaast een hoogwaardig
bedrijfsrestaurant aanwezig, dat voor de verzorging
van maaltijden gebruik maakt van een duurzame eigen
urban garden van 4.000 m2, waar groenten en fruit
wordt verbouwd. Het restaurantpersoneel bestaat deels
uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.”
(www.amsterdamlogisticcityhub.nl)

Amsterdam Logistic Cityhub,
Ankerweg, Westelijk
Havengebied Amsterdam
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een nieuw gemengd stedelijk gebied. Een alternatief is
vestiging op een kavel diep in het havengebied. Dichtbij
het station zijn de aanrijroutes korter en kan personeel
ook veel gemakkelijker de garage bereiken. De garage
kan overdag heel goed gebruikt worden voor het parkeren van touringcars. Het fietsdepot voor weggeknipte
fietsen in de stad kan zo op het dak.
Er dienen zich vast allerlei andere gebruiksvormen aan.
Een ‘neutraal’ gebouw is daarvoor de beste optie. Een
inspirerend voorbeeld is de busterminal van de Port
Authority in New York aan 42nd Street.

Voetnoten
1. Grafiek met verwachte omvang van de vliegverkeersstromen op Schiphol en Lelystad tijdens
een piekdag in 2023, met de zes ‘waves’ van inkomende en uitgaande vluchten, ontleend aan:
SEO: Capacity demand at Schiphol Airport 2023,
Amsterdam 2018; in opdracht van Ministerie van
Infrastructuur en Water.

De stadshub kan plek bieden aan bussen zowel als fietsen

Busterminal van de Port Authority in New York aan 42nd
Street.
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Grünes Netz Hamburg

Nordic League - groen als motor

09

Halverwege de jaren ’80 tekende ik met een beurs van het BKVB-fonds aan een alternatief voor
Amsterdam-Nieuw-Oost. Onderdeel van het project was een reis naar Scandinavië: naar Helsinki,
Stockholm, Kopenhagen en Hamburg. Al deze steden hanteerden – net als Amsterdam – het lobbenof vingerstadmodel voor hun uitbreidingen. De steden delen meer culturele aspecten. Ze vormen een
soort Nordic League. Handel en interactie zijn dominante economische sectoren. Protestantisme en
sociaaldemocratie staan aan de basis van een sterke planning. Sinds Schumacher’s model voor de groei
van Hamburg uit 1919 en het Fingerplanen voor Kopenhagen uit 1947 hebben ze bovendien allemaal
een sterke relatie met het omliggende landschap gekoesterd.
Opvallend was destijds dat in alle steden een pittig debat woedde over de ontwerp- en planningspraktijk –
kort samengevat: van expansie naar transformatie. De herstructurering van haven- en industriegebieden
en het herontwerp van de modernistische stad werden in de jaren ‘90 de belangrijkste thema’s, ook in
Amsterdam. De betekenis van het vingerstadmodel voor deze nieuwe operaties was beperkt, behalve
wat betreft het groensysteem. Juist in een verdichtende stad zijn kwaliteit en gebruiksmogelijkheden
van het groensysteem superbelangrijk. Dat geldt nog steeds.
Onder de vlag van das Grüne Netz wordt bijvoorbeeld in Hamburg veel energie en geld gestoken in
het verder ontwikkelen van het netwerk van parken, riviertjes, lanen en singels; ook in ringrichting!
Vergelijk je de groensystemen dan blijken onze ‘scheggen’ betrekkelijk uniek. Dat geldt allereerst voor
hun omvang. Daarnaast steken ze diep de stad in. Het is echt maar een kwartiertje fietsen en dan ben je
‘buiten’ de stad. Maar de uniciteit geldt ook andersom: ‘scheg’ is een wel heel abstract begrip. In beleid
en projecten lijkt het adagium ‘vrijhouden’ soms belangrijker dan het feitelijke gebruik en de kwaliteit
van de inrichting. De Brettenzone is daarvan een voorbeeld. In vergelijking daarmee levert de concrete
Hamburgse ontwerpcultuur meer praktische resultaten op.
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Schema Fritz Shuhmacher
Organische Ontwikkeling
Hamburg 1919,

Nordic League
De ontwikkeling van Amsterdam, Hamburg,
Kopenhagen, Stockholm en Helsinki is schatplichtig aan
het beroemde schema dat Fritz Schumacher in 1919
maakte voor wat hij de ‘organische ontwikkeling’ van
Hamburg noemde. Na de Tweede Wereldoorlog werd
het Fingerplanen voor Kopenhagen het emblematische
voorbeeld. Het succes zat ‘m voor een groot deel in de
praktische koppeling tussen stadsuitbreiding, openbaar
vervoer en voorzieningenstructuur. In feite is sprake
van corridorontwikkeling rond openbaar vervoerlijnen
vanuit het centrum. Dat is nog steeds hot, vergelijk de
Amerikaanse discussies over TOD – Transport Oriented
Development.
Vergelijk je de huidige topografie van Amsterdam
nauwkeuriger met de vier andere steden, dan springen
een paar aspecten eruit:
• Allereerst de beperkte omvang van de uitwaaierende corridors in de agglomeratie Amsterdam: de
lobben zijn 10-15 kilometer lang en worden door
groengebieden gescheiden van de verstedelijkte
binnenduinrand en van het Gooi en Almere. In de
andere stedelijke regio’s is sprake van langere corridors en een veel geleidelijker overgang naar het
buitengebied. Het ‘landschap’ is in Amsterdam een
stuk dichterbij.
• Het schema van stedelijke lobben met daartussen

Fingerplanen Kopenhagen
1947.

•

groene scheggen is in Kopenhagen en Amsterdam
het meest manifest. In de andere steden is sprake van een meer aaneengesloten stedelijk gebied
met een fijnmaziger systeem van parken, meren en
sport- en volkstuincomplexen. Een opvallend verschil tussen Kopenhagen en Amsterdam is dat de
groene scheggen in Kopenhagen minder diep de
stad insteken. Ze beginnen pas ‘voorbij’ de relatief
ver naar buiten gelegen ringweg E47, die 10-13 kilometer uit het stadshart ligt. Als je in Amsterdam
onder de A10 doorrijdt zit je al in de scheggen. De
A10 ligt 4-5 kilometer van de Dam!
Kopenhagen en Helsinki liggen aan zee. Hun binnensteden liggen dan ook excentrisch in de agglomeratie. Dat geldt ook voor Hamburg, dat op de
noordoever van de Elbe ligt. De binnenstad van
Stockholm ligt weliswaar ook aan de noordzijde van de verbinding tussen het Mälarmeer en de
Oostzee, maar de stad kent ook grootschalige uitbreidingen naar het zuiden. Amsterdam zit er een
beetje tussenin. De stad heeft zich vooral aan de
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Kaartreeks ‘vingersteden’:
Amsterdam

Kaartreeks ‘vingersteden’:
Hamburg

2 km ^N
Stad
Industrie
Park
Agrarisch
Natuur
Autoweg
Zwaar spoor
Licht spoor
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Kaartreeks ‘vingersteden’:
Kopenhagen

Kaartreeks ‘vingersteden’:
Stockholm

2 km ^N
Stad
Industrie
Park
Agrarisch
Natuur
Autoweg
Zwaar spoor
Licht spoor
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Kaartreeks ‘vingersteden’:
Helsinki

•

zuidzijde van het IJ ontwikkeld. De noordzijde is
veel minder intensief ontwikkeld. In vergelijking
met de zuidelijke uitbreidingen van Stockholm vormen Amsterdam-Noord, Zaanstad en Purmerend
dan ook minder vanzelfsprekende onderdelen van
de agglomeratie. Dat zie je eigenlijk het beste rond
het water. In Stockholm vormt het water het centrale oost-west-element in de stad, met kades en
parken daar direct omheen, met allerlei stedelijke
voorzieningen. Het IJ komt er eigenlijk pas in de
laatste decennia stapje voor stapje bij. De integratie van Noord, Zaanstad en Purmerend moet in feite nog beginnen.
Opvallende verschillen tekenen zich ook af in
het openbaar vervoerssysteem. In Kopenhagen,
Hamburg en Stockholm is in de jaren ’70 van de vorige eeuw afscheid genomen van trams. Spoorlijnen,
metro’s en bussen verzorgen het openbaar vervoer.
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In de compacte Amsterdamse agglomeratie is de
combinatie van trams en treinen nog steeds dominant. Het metronet heeft een beperkte omvang:
52 kilometer; vgl. Stockholm 108 km (+ 19 km in
aanleg) en Hamburg 106 km (U-bahnnetwerk).
Kopenhagen en Helsinki hebben een kleiner metronetwerk dan Amsterdam (40 respectievelijk 35 kilometer). Hier ligt de nadruk op treinen.
Groene netwerken
Zoomen we in op de groensystemen, dan onderscheiden Stockholm en Helsinki zich door het alomtegenwoordige water met meestal openbare, groene oevers.
Je kunt hier eindeloos langs het water wandelen en fietsen. Het reliëf versterkt die kwaliteit nog.
In en rond Kopenhagen is de kustlijn veel strakker,
maar de kades, parken en stranden rond de haven en
Amager geven de stad wel een enorme kwaliteit. Met

uitzondering van de waterbekkens dicht bij de stad zijn
er landinwaarts niet veel grote waterelementen. De
meeste parken en sport- en volkstuincomplexen liggen
verspreid over de betrekkelijk aaneengesloten stad en
zijn nauwelijks onderdeel van grotere netwerken. Rond
een paar beken liggen continue recreatieve routes,
zoals rond de 20 kilometer lange Harrestrup. Ook langs
het kanaal bij de ringweg kun je een eind rond de stad
fietsen.
In Hamburg is het netwerk sterker ontwikkeld. Het
Grünes Netz is in feite een compleet parksysteem, met
verbindingen in radiaal- en in ringrichting. Recent is
vooral aandacht besteed aan de kwaliteit en continuïteit van de twee ringen. De eerste ring rond het centrum, de oude vestinggordel, is verder uitgebouwd naar
Hafn-City en de Elbe. De tweede ring van parken, lanen
en fietsroutes loopt op een afstand van 8-10 kilometer
van het stadshart in een ring van 90 kilometer rond de
stad. Nieuwe bruggen en routes maken de ring continu.
Van de radialen ‘naar buiten’ is de reeks rond de Alster de
belangrijkste: van de Alsterfleet met de Rathausmarkt
in de oude stad, via de Binnen- en Buiten-Alster en het
Alsterkanaal, langs het Stadspark in Winterhude en de
grote begraafplaats Ohlsdorf naar de natuurgebieden
voorbij Poppenbütel en Duvenstedt. Van de 14 aanbevolen fietsroutes in en rond de stad is de 32 kilometer
lange Alsterroute no. 1 en de meest populaire.1

Het Grünes Netz van
Hamburg is een compleet
parksysteem

Het ‘central park’ van
Helsinki

Ook Helsinki kent zo’n dominante reeks naar buiten:
vanaf het stationsplein en de promenade langs Aalto’s
Finlandia naar Töölonlahti en het Olympisch park en
vandaar kilometers naar het noorden. In sommige
beleidsdocumenten wordt de reeks ook als ‘Central
Park’ aangeduid.
In Amsterdam ligt de dominante reeks naar het buitengebied rond de Amstel. Vanaf de Stopera fiets je aan de
oostzijde langs de Amstel en de Weesperzijde. Voorbij de
Berlagebrug ligt ook aan de westzijde een reeks parken:
Martin Luther Kingpark, Zorgvliet, Amstelpark. Aan de

(Verbindingen met) het
landschap om de stad, De
waarde van groen en blauw in
Amsterdam, de Urbanisten,
2019
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De Amsterdamse scheggen
en hun achterland

CENTRUM

AMSTELSCHEG

Ideeën- (boven) en
kansenkaart (onder) voor
de Bretten. LabGreen de
Bretten, Juli 2018

oostzijde kom je langs de nieuwe parken Somerlust en
Bella Vista en het volkstuinpark Amstelglorie. Daarna
rijd je het open, agrarische gebied in, met mooie fietsrondjes langs de veenriviertjes.
Daarnaast is er een hele serie andere verbindingen
tussen de stad en het buitengebied allemaal rond
waterelementen en met grotere en kleinere parken
en groengebieden er romdom heen: naar het zuidwesten langs Kostverloren Vaart, Schinkel en Nieuwe
Meer (Schinkeleilanden, Oeverlanden, Amsterdamse
Bos), naar het oosten langs het Nieuwe Diep en het
Amsterdam-Rijnkanaalkanaal (Flevopark, Kanaaldijk,
Diemerpark, Diemerbos), naar het noorden langs het
Noord-Hollands Kanaal (Sixhaven, Noorderpark) en
tot slot naar het westen langs de Haarlemmertrekvaart
(Westerpark, Bretten).
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Schaalsprong groenstructuur
Met het oog op de snelle groei van de bevolking is een
schaalsprong nodig in de groenstructuur in en rond
de stad. Een mooi initiatief was het opstellen van het
Manifest van de Scheggen.2 Arcam nam hiervoor het initiatief. De Provincie Noord-Holland sloot er bij aan met
het programma voor regionale groenontwikkeling. Een
reeks partijen volgde.
Voor de scheggen als geheel is van belang dat toegankelijkheid, gebruiksmogelijkheden en kwaliteit verbeteren. De Bretten – in de westelijke scheg – is bijvoorbeeld
lang behandeld als niet veel meer dan een bufferzone tussen de stad en de haven. Hoewel het beperkte
beheer interessante natuur opleverde, heeft het gebied
in recreatieve zin weinig te bieden. Pas na aanleg van
het Brettenpad in 2010 werd het gebied voor wandelen-

Huidig versnipperd gebruik

de en fietsende stedelingen ontsloten.
Vooralsnog hebben zij echter nog weinig in het gebied
zelf te zoeken. Dat kan verbeteren als het voorstel van
BOOM landschapsarchitecten uitgevoerd wordt voor
de introductie van een nieuwe vorm van eigendom en
beheer door stadsbewoners.
Nieuwe projecten worden door Stadsdeel NieuwWest
verkend in het LAB-green De Bretten. Na een intensieve periode van discussie, schouwen en plannen maken is
recent een Ontwikkelboek verschenen.3

Projecten Groot-Westerpark,
Nota van Uitgangspunten
Westerpark, gemeente
Amsterdam 2019.

Groot-Westerpark
Door de bevolkingsgroei én door het intensievere
gebruik van groen neemt de druk toe op de koppen
van de scheggen – op de overgang van stad en scheg.
Behalve als verbinding moeten deze gebieden meer
gaan functioneren als stadsparken. De inrichting moet
daar op aangepast. In het kader van de Haven-Stadontwikkeling is daarom voorgesteld om het Westerpark
– de kop van de westelijke scheg – te vergroten. Door een
geïntegreerd perspectief te ontwikkelen voor het park
en de omliggende groene functies kan een grote sprong
gemaakt worden. Westerpark wordt Groot-Westerpark.
In 2019 is een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Nu
worden enkele concrete projecten voorbereid, onder
andere voor de publieke doorsteek in noord-zuidrichting door het volkstuinencomplex.
Opvallend is echter dat een paar opgelegde kansen nog
niet verzilverd worden: de relatie met de Hemknoop
direct ten noorden van het park én de mogelijke verplaatsing van het spooremplacement Zaanstraat aan de
oostzijde van het park.

Nieuwe openbaar vervoer:
tram CS-Sloterdijk,
metro Kleine Ring
sluiten, Sprinterhalte
Hemweg-Westerpark

De Hemknoop wordt het nieuwe openbaar vervoerknooppunt van de wijk Haven-Stad. Behalve een tramlijn,
zullen hier op termijn ook een metro- en een treinstation gerealiseerd worden. Daar moet je gemakkelijk via
het park kunnen komen, maar omgekeerd geldt dat het
park hier ook een nieuwe entree kan krijgen. Die wordt
vast minstens zo belangrijk als de huidige entrees bij het
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Het Zaanstraat emplacement

Haarlemmerplein en de Van Limburg Stirumstraat; in
Haven-Stad wonen straks tienduizenden mensen! Het
ligt daarom voor de hand om bij de nieuwe entree ook
nieuwe recreatieve programma’s te realiseren – of daar
nu expliciet ruimte voor te reserveren.
Minstens zo interessant is de mogelijke herbestemming van het spooremplacement Zaanstraat. Voor de
verhuizing van opstelplaatsen is ruimte gereserveerd
in het havengebied. Daardoor kan er aan de rand van
de Spaarndammerbuurt een enorm gebied vrijkomen,
inclusief de huidige werkplaatsen van NS.
In de gemeentelijke nota’s wordt gerekend met de
mogelijkheid om op het emplacement zo’n 2000 woningen te bouwen. Dat is een flink aantal, maar je kunt ook
zeggen dat dat op het totaal van 40 tot 70.000 woningen in Haven-Stad wel mee valt. Zou het daarom niet
interessant zijn om ook een groen-programma of een
gemengd programma te verkennen? De werkplaatsen
op het terrein bieden ook kansen voor hergebruik. Een
optie lijkt me om de huidige festivals uit het Westerpark
te verhuizen naar deze plek!
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Voetnoten
1. https://www.komoot.de/tour/253561892?utm_
campaign =tour_ embed&u tm _ medium = em bed&utm_source=www.hamburg.de
2. https://www.arcam.nl/manifest-van-de-scheggen
3. https://openresearch.amsterdam/image/ 2020/8/6/
200730_ontwikkelboek_labgreen_de_bretten_
digitaal_150dpi.pdf

Stops route 4: Het IJ komt erbij

01.

Balkon aan het IJ

15.

NDSM-west

02.

IJ-promenade

16.

Pontsteigergebouw

03.

Willemssluizen, Buiksloterweg

17.

Houthaven

04.

Hagedoornweg, Van der Pekbuurt

18.

Haparandadam

05.

Overhoeks

19.

Spaarndammerbuurt

06.

Asterweg

20.

Silodam

07.

Buiksloterham

21.

Westerdokseiland

08.

Bloemenbuurt-Floradorp

22.

Haarlemmerbuurt

09.

Zelfbouw

10.

Papaverweg

11.

NDSM-oost

12.

De Bongerd - Uyttenhaak

13.

Tuttifruttidorp

14.

Tuindorp Oostzaan

QR Codes

Link naar www.tour
groot amsterdam.nl.
De luie stoel optie:
filmpjes, foto’s, video’s,
en kaart-materiaal bij
elke stop!

Link naar de routes op
google maps
Wil je de route kunnen
volgen tijdens het
fietsen? Volg dan deze
link.
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Route 4: Het IJ komt erbij

ê

Startpunt:
Station Amsterdam CS
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r04

Neverita (1967), Melania (1969)

Stedenbouw: all-inclusive of meeliften?

10

In 1967 was mijn vader een half jaar betrokken bij de afbouw van de Neverita op de NDSM-werf in
Noord – een Shell-supertanker van 110.000 ton. Het schip paste maar net op de Westhelling. Dat jaar
ging ik naar de middelbare school en het was een hele belevenis om met de Neverita op zijn maiden-trip
mee te varen van Amsterdam naar Rotterdam. Twee jaar later werd op de werf de Melania gebouwd
– ook voor Shell en bijna twee keer zo groot. Deze mammoettanker kon maar liefst 210.000 ton olie
vervoeren en was bijna 325 meter lang. Het schip was zo groot dat het niet op één van de hellingen
paste. Het werd in twee helften gebouwd. Bij het kraanspoor werden ze aan elkaar gelast.
De concurrentie voor de werf vanuit Japan, Korea en Portugal was groot. De NDSM werd in 1971
onderdeel van het RSV-concern, maar moest in 1979 de activiteiten staken. Na een fusie met de ADM
zetten de NSM en de ADM de nieuwbouw- respectievelijk reparatie-activiteiten nog enige jaren voort.
In 1984 moest ook dit fusiebedrijf uiteindelijk sluiten. Na veel strijd en discussie werden de dok- en
reparatie-activiteiten onder de naam Shipdock voortgezet op het deel van het terrein met de gegraven
dokken. Dit bedrijf is sinds 2013 onderdeel van Damen Shipyards.
Vanaf 1985 lagen de hellingen en de grote loodsen er desolaat bij. De herontwikkeling van het terrein,
dat we nu NDSM-west en -oost noemen, is op een onorthodoxe manier verlopen; totaal anders dan in
andere delen van de stad. De bijzondere wendingen vormen een enorme leerschool voor de stedebouw
in Amsterdam. Een traditioneel planproces had nooit dit resultaat opgeleverd. Wat voor soort plannen
moeten we maken om meer van dit soort bijzondere stukken stad te laten ontstaan?
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Festival of Fools 1980,
ADM-werf, foto’s Gerda
van der Veen, Stadsarchief
Amsterdam

Dogtroep, stills uit
Noordwesterwals 1994-1995
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Experimenteerterrein
De herontwikkeling werd niet ingezet door de overheid,
maar door een bonte verzameling avonturiers: kunstenaars, ambachtslieden, decorbouwers en theatermakers. In de loop van de jaren ’80 namen zij delen van de
gebouwen tijdelijk of meer permanent in gebruik. Dat
gold ook voor veel andere gebouwencomplexen in de
oude haven- en industriegebieden rond het IJ. De eveneens gesloten ADM-werf was bijvoorbeeld in de zomer
van 1980 al het decor voor het Festival of Fools, tot een
brand tot een vroegtijdig einde van dit vrolijke hergebruik leidde. Ook een reeks pakhuizen aan de Oostelijke
Handelskade en aan de Silodam werd in deze periode gekraakt en geschikt gemaakt voor experimenten
waarvoor in de bestaande stad onvoldoende betaalbare
ruimte was.
De NDSM-werf neemt in deze reeks een bijzondere plek
in. Het was niet alleen het grootste leeg gekomen terrein,
maar ook het enige waarvoor niet meteen woningbouwplannen gemaakt werden. Vooral door de roemruchte
optredens van de Dogtroep kreeg de werf bovendien
een heel nieuwe betekenis voor de stad. Water, vuur
en staal keerden terug als onderdeel van druk bezochte locatietheaterspektakels zoals Noordwesterwals in
1994. De hellingen bleken een intrigerend en uitdagend
decor. In 1995 werd Noordwesterwals een maand lang
hernomen als onderdeel van het Over het IJ-festival.1
Om bezoekers naar de afgelegen werf te brengen voer
een pontje vanaf CS.
Herontwikkeling NDSM in fasen
Kijk je achteraf naar de manier waarop het NDSMterrein zich ontwikkeld heeft, dan tekenen zich vier
fasen af.
• Fase 1: Nieuwe publieke betekenis
Het Over het IJ-festival is onderdeel van een hele reeks
initiatieven, die stadsdeel Amsterdam Noord vanaf het
eind van de jaren ‘90 op de werf mogelijk maakte en die
er allemaal op gericht waren om het terrein een nieu-
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we publieke betekenis te geven. Naast andere festivals
zoals Awakenings en Robodock ging het hierbij om een
Vlooienmarkt (inmiddels maandelijks, met zo’n 750 kramen!), horeca (Noorderlicht en de IJ-kantine in de voormalige Baanderij) en tijdelijke studentenhuisvesting
(Duwo, 380 units, opgeleverd 2004, recent gesloopt).
• Fase 2: Prijsvraag Scheepsbouwloods
Een cruciale stap was het uitschrijven in 1999 van
een prijsvraag voor de herbestemming van de
Scheepsbouwloods – de 14 meter hoge hal van maar
liefst 125 x 140 meter (met annexen circa 20.000 m2)
op het oostelijk deel van het terrein. De gemeente Amsterdam stelde via het net opgerichte Bureau
Broedplaatsen een subsidie van 5 M gulden in het vooruitzicht voor de renovatie en ombouw van de loods
tot een grote broedplaats voor kunstenaars en kleine
bedrijven. Met de oprichting van Bureau Broedplaatsen
en de tender kwam de gemeente tegemoet aan de kritiek op de ontruiming en sloop van een groot aantal
gekraakte gebouwencomplexen, waar veel kunstenaars
en kleine ondernemers goedkope werkruimte vonden.
De tender werd gewonnen door de werkgroep
Kinetisch Noord, stevig geworteld in organisaties als
het ‘Gilde van Werkgebouwen aan het IJ’ en het platform ‘De Stad als Casco’ en met vertakkingen naar
de Dogtroep, de Rijksacademie, Robodock en Oerol.
Kinetisch Noord “beoogt op het NDSM terrein een
bedrijfsverzamelgebouw met een manifestatiehal in zelfbeheer te realiseren met en voor cultuurproducenten.”
De benadering werd met een knipoog naar de New
Babylon-experimenten van Constant Nieuwenhuys uitgewerkt in een plan voor de bouw van een stalen constructie in de loods, met kolommen, vloeren, trappen en
leidingen, die door de individuele huurders naar eigen
inzicht ingevuld zou kunnen worden en geschikt gemaakt
voor ateliers, werkplaatsen en kantoren. Het program-

Kunststad
Scheepsbouwloods
NDSM: Linksboven de
lege Scheepsbouwloods
1999; Rechtsboven de
winnende prijsvraag /
tender-inzending Kinetisch
Noord 2000; Linksonder het
bouwplan Kunststad 2002
– frame, diagonaal, pleinen.
Rechtsonder gerealiseerd
(2012)

ma werd gecompleteerd door een skatepark (de skaters uit het te slopen Vrieshuis Amerika) en ruimte voor
evenementen en tentoonstellingen.
Hoewel de realisatie en de exploitatie in de eerste jaren
niet eenvoudig zijn, ontstond een geweldig project – al
snel Kunststad genoemd. Bij de oplevering in 2006 werkt
een bonte verzameling ‘creatieven’ in 180 kleine en grotere units. Eva de Klerk en Hessel Dokkum spelen in de
organisatie een centrale rol. Eva heeft het totstandkomingsproces gedocumenteerd in Make your city, de stad
als casco.2 Na veel heisa kreeg de stichting Kinetisch
Noord in 2014 de grond onder de Scheepsbouwloods
in erfpacht en het gebouw in eigendom. Serieuze doorontwikkeling kon vanaf dat moment in eigen beheer
plaats vinden. Het buitenterrein van 15 hectare werd
ondergebracht bij de Stichting NDSM-werf.

• Fase 3 : creatief milieu
In de jaren na de succesvolle tender nam de ontwikkeling van de werf een bijzondere wending. Op de
golven van de creatieve energie in het gebied meldden zich architecten, woningbouwverenigingen, ontwikkelaars en ondernemers met allerlei plannen.
Eén van de meest aansprekende was het initiatief van
(Ontwerpgroep) Trude Hooykaas om bovenop het lange betonnen kraanspoor aan de westrand van de werf
een glazen kantoorgebouw te bouwen. Samen met de
televisieproducenten van IDTV lukte het uiteindelijk in
2007 om het gebouw te realiseren. MTV-Europe is dan
net neergestreken in de Timmerwerkplaats (ontwerp
Max van Aerschot). In 2010 verhuisden de VNU (vanuit
Haarlem) en de Hema (vanuit de Pijp) hun hoofdkantoren naar nieuwbouw op het westelijk deel van het terrein.
De NDSM-haven bood al sinds de jaren ’90 plek aan
oude schepen, waaronder het voormalige zendschip
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Kraanspoor (IDTV,
ontwerp OTH) en Smederij
(Greenpeace, ontwerp Group
A).

van Radio Veronica en de Sirius van Greenpeace. In
2012 betrekt Greenpeace samen met het Brooklynhotel
en Red Bull de voormalige Smederij. Het industriële gebouw is verduurzaamd, onder andere met state-of-the-art energievoorzieningen. Voor al deze
ondernemingen is het creatieve milieu van de werf
een beslissende vestigingsfactor. Ik vroeg me destijds af hoe dat nu zat bij de Hema. Onderdeel van het
hoofdkantoor bleken de reclame- en de productontwikkelingsafdelingen! Opening van een flagship-store op de werf sloot daar vanzelfsprekend op aan.
Bestemmingsplankaart
NDSM-terrein, 2014.

Inmiddels werkten er weer duizenden mensen op
het terrein. De NDSM-pont ging vanaf 2012 permanent varen – niet alleen meer bij festivals. De Theo
Fransmanbrug ontsloot het terrein vanaf 2013 ook op
een nieuwe manier voor fietsers. De werf werd zo breder verankerd in de stad.
• Fase 4: Woningbouw
In gemeentelijke beleidsstukken werd de werf vervolgens een sprekend voorbeeld van een innovatiedistrict.
Het zou zich kunnen ontwikkelen tot een buurt met een
gemengd profiel van werken én wonen. In de vroege
plannen was het idee dat verschillende van de bestaande
gebouwen uiteindelijk voor woningbouw plaats zouden
maken. In 2007 werd het complex van gebouwen en hellin-
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gen op het oostelijk deel van de werf echter aangewezen
als Rijksmonument.3 Sloop werd daardoor onmogelijk.
Na verschillende aanpassingen en temporisering van
de plannen werd in 2012 het Investeringsbesluit NDSM
door de gemeenteraad vastgesteld. Uitgangspunt daarin was de bouw van 870-1500 woningen. In het bestemmingplan van 2014 werd vervolgens gekoerst op de
realisering van 2150 woningen in het westelijk plandeel. Inmiddels is een bestemmingsplanherziening in
procedure met meer woningen en wordt onderzocht of
in het noordelijk plandeel langs de Klaprozenweg nog
eens 2000 woningen gerealiseerd kunnen worden. De
NDSM-werf wordt zo een heel compacte buurt. Daar
hoort meer groen bij. Daarom wordt nu ook gestudeerd
op een ‘vergroening’ van het oostelijk deel naar model

van de herinrichting van de terreinen van mijnen en
staalindustrie in het Ruhrgebied.
In een periode van 30-40 jaar heeft de NDSM-werf zich
ontwikkeld van een desolaat en perifeer gebied tot een
succesvol, gemengd stedelijk gebied. Weinigen voorzagen destijds wat het effect zou kunnen zijn van het
mogelijk maken van festivals, een vlooienmarkt en een
experimentele broedplaats in de Scheepsbouwloods.
Het resultaat heeft een hoge kwaliteit, juist door de
combinatie van industrieel erfgoed en de bijzondere
mix van werken, wonen, cultuur en leisure.
Integraal versus organisch
De ontwikkeling van de NDSM-werf staat inmiddels te
boek als een schoolvoorbeeld van organische stedebouw, waarin een stapsgewijze aanpak en placemaking

Schema integrale
versus organische
gebiedsontwikkeling.
Urhahn (2012).
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een belangrijke rol spelen. Vooral tijdens de vastgoedcrisis 2008-2014 is in Nederland een breed debat gevoerd
over een andere planningsaanpak. Een goed overzicht
van experimenten in verschillende Nederlandse steden
en een eerste verdieping biedt het onderzoek van PBL
en Urhahn Vormgeven aan de spontane stad.4
Tegen de achtergrond van Europees onderzoek onderscheiden PBL en Urhahn “vier hoofdtypes van planning in Europa: de comprehensive integrated approach,
de regional economic approach, land-use management
en de urbanism tradition. Nederland wordt gerekend tot
de eerste stijl, evenals Duitsland. Frankrijk wordt geassocieerd met de regional economic approach, België en
Engeland hebben een traditie van land-use management
en een aantal Zuid-Europese landen kennen een zogenoemde urbanism tradition, een traditie die vooral ontwerp en esthetiek vooropzet. Nederland wordt gezien als
een schoolvoorbeeld van de comprehensive integrated
approach. Deze categorie is breder dan de drie andere en
probeert een afweging te maken tussen zoveel mogelijk
verschillende (sectorale) belangen en alternatieven.”
PBL en Urhahn bepleiten tegenover de integrale benadering een meer organische aanpak. Het onderstaande
schema brengt de verschillen helder in beeld.
De integrale benadering is natuurlijk direct verbonden
met onze Hollandse poldertraditie. Om te kunnen bouwen moet land opgehoogd of zelfs gemaakt worden,
vervuilde grond gesaneerd, kades, bruggen en gemalen
gebouwd en kabels en leidingen aangelegd. Dat kan per
kavel of in grotere eenheden. Dat laatste is vaak goedkoper en efficiënter, maar is natuurlijk ook risicovoller
en minder wendbaar. De Bijlmer is daarvan het ultieme,
grondig mislukte voorbeeld.
De gefaseerde ontwikkeling van het Oostelijk
Havengebied en IJburg was daar een goed antwoord op
met een meer gedifferentieerd resultaat dan de Bijlmer.
Tegelijkertijd maken deze voorbeelden duidelijk dat
slimmer omgaan met de schaal en de fasering van plannen niet de enige relevante parameters zijn.
Eva de Klerk verwijst in haar bovengenoemde terugblik
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op de NDSM-ontwikkeling uitgebreid naar de strijd rond
de sloop van de pakhuizen op de Oostelijke Handelskade.
Pakhuis Wilhelmina kon uiteindelijk gehandhaafd worden omdat de krakers het pand kochten. Vergelijkbare
stappen zorgden er voor dat op het KNSM-eiland
Loods 6, de KNSM-kantine en verschillende panden op
de Levantkade gehandhaafd bleven. Hetzelfde geldt
sinds enkele jaren voor de Scheepsbouwloods op het
NDSM-terrein.
Cruciaal in dit kader is de manier waarop met ‘tijdelijk’
gebruik in planprocessen en grondexploitaties omgegaan wordt. Uit de Amsterdamse planpraktijk van de
afgelopen decennia komt duidelijk naar voren dat tijdelijk gebruik voor een periode van 5 tot 10 jaar door
culturele initiatieven, horeca, studentenhuisvesting en
evenementen locaties ‘op de kaart zet’. Deze placemaking maakt herontwikkeling minder risicovol én lucratiever. 5 tot 10 jaar is ook de periode die nodig is om de
vaak complexe planprocedures voor herontwikkeling te
doorlopen. Altijd doen dus.
‘Tijdelijk’ gebruik impliceert echter ook dat in grondexploitatiesommen gerekend wordt met inkomsten op
langere termijn, na de fase van placemaking. Wordt alsnog gekozen voor doorontwikkeling van een initiatief
en handhaving van een gebouw dan gaat dat meteen
ten koste van de omvang van het programma en de verwachte inkomsten. Alleen door politieke of bestuurlijke
interventies zijn succesvolle initiatieven dan nog te redden. Kan dit niet anders?

Constant Nieuwenhuys: New
Babylon, schets voor een
mobiel labyrint, 1968.

Touki Delphine, John van
Oostrum: Firebird, Installatie
Sexyland, juni 2020: Muziek
voor 269 autoachterlichten.
https://delphine.rocks/
touki-projects/firebird
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Homo Ludens
Het New Babylon-project van Constant Nieuwenhuys
uit de jaren 1956-1973 omvat een fascinerende reeks
objecten, tekeningen en schilderijen. Het concept van
New Babylon gaat verder dan een casco-structuur, die
vrij ingevuld kan worden. In het werk brengt Constant
een heel dynamische wereld in beeld, mogelijk gemaakt
door de snelle ontwikkeling van de techniek en de
robotisering van de goederenproductie. Er is tijd over.
Mensen kunnen spelen.
De ontwikkeling van de NDSM-werf in de afgelopen
decennia maakt duidelijk dat spelen niet een soort
extraatje is, maar een cruciale rol kan hebben. Allereerst
door het benutten en herinterpreteren van ongebruikte ruimte als ‘objects trouvés’ of ‘ready-mades’ voor
nog onbekend, nieuw gebruik. Dit kan de basis vormen
voor de ontwikkeling van hele specifieke clusters van
gebruiksvormen en onverwachte nieuwe producten en
diensten, die de stedelijke economie als geheel verrijken. De media- en festivalsector in Amsterdam zouden
zonder NDSM nooit zo succesvol zijn geweest. Zonder
spel geen innovatie.
Wat valt hiervan te leren? Tussen integrale all-inclusive
plannen en een liftvakantie, waarin we wel zien waar we
uitkomen, zijn slimmere wegen te bewandelen:
• Neem de tijd! Amsterdam heeft de komende 30
jaar meer dan voldoende locaties om woningbouw
te realiseren – ook in periodes van hoogconjunctuur en grote vraag. Zorg daarom voor een ruime
planvoorraad.
• Lok nieuwe gebruiksvormen uit door gebouwen,
bijzondere objecten en onbenutte ruimte voor 10
jaar beschikbaar te stellen aan burgerinitiatieven –
liefst met zo weinig mogelijk regels. Sloop zo min
mogelijk en schrijf veel meer prijsvragen uit!
• Werk in vroege planvormingsfasen met grote
bandbreedtes en uiteenlopende scenario’s voor te
realiseren programma’s. Houd rekening met een
flexibel in te vullen maatschappelijk programma en
spijker vooral grondexploitaties niet dicht.
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•

•

Stimuleer samenwerking, scale-ups en spin-offs.
Evalueer experimenten en biedt mogelijkheden
voor doorontwikkeling. Dat kan op de huidige plek,
maar ook elders, om ruimte te maken voor nieuwe:
permanente tijdelijkheid.
Studeer op partiële, niet-integrale ophoog- en
bodemsaneringstechnieken. Integrale oplossingen leiden vaak tot sloop van het bestaande en
een minder gedifferentieerd resultaat (Overhoeks,
Oostpoort, Amstelkwartier, Zeeburgereiland).

Voetnoten
1. Noortje Boer, Jos Bus, Céline Lamée, Hans Wolbers:
Dogtroep / 33 jaar beeldend locatietheater, uitgeverij Lava, Amsterdam 2008.
2. Eva de Klerk: Make your City, De stad als casco,
Trancity*Valiz, Amsterdam 2017.
3. Aanwijzing rijksmonument complex 528250,
augustus 2007.
4. Vormgeven aan de spontane stad – belemmeringen
en kansen voor organische stedelijke herontwikkeling, Planbureau voor de Leefomgeving & Urhahn
Urban Design, Den Haag – Amsterdam 2012.

Voor bijschrift: zie inleiding p.101
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Waterplein

Het IJ! De foto linksboven is genomen rond 1920 vanaf de kade bij het Centraal Station. Je
ziet op de achtergrond de bomen van de Tolhuistuin en de eerste gebouwen van de Bataafse
Petroleummaatschappij, die later opging in Shell. Op de voorgrond een tjalk met een flinke vracht.
Mijn betover- en overgrootvader onderhielden met zo’n tjalk een beurtdienst Rotterdam-Zaanstreek.
Mijn grootvader bouwde dat uit tot een bijna dagelijkse vaart met schepen die allemaal De tijd zal het
leren heetten. Rechts boven de TZL 1 op de Lek. Links onder Shell-tanker Ena waar mijn vader op voer.
Rechts onder mijn moeder in 1947 op de achterplecht van de Ena, aangemeerd bij het Shell-lab, met op
de achtergrond het Buiksloterwegveer.
Bij het opstellen van Panorama Noord – de Toekomstvisie voor Amsterdam-Noord (2001) – kwamen
verschillende deelnemers aan het interactieve proces met afbeeldingen aanzetten van een paviljoen
aan het IJ met een groot terras met prachtige rieten stoelen en mooie lantaarns. Ook de schilderijen van
Nicolaas van der Waaij van een ‘Zomeravond bij het Tolhuis’ (ca. 1891) doken op. Als je goed kijkt op de
foto van mijn moeder zie je het IJ-paviljoen nog net liggen. Wat een superplek moet dat geweest zijn.
Zouden ze daar gezeten hebben? Je kijkt terug naar de stad. Onderdeel van Panorama Noord werd een
hartstochtelijk pleidooi voor het opnieuw creëren van een publieke plek aan het IJ.
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Een zomeravond bij het
Tolhuis ca. 1891, Nicolaas van
der Waaij (1855-1936)

IJ-paviljoen jaren ‘20,
fotograaf links onbekend,
fotograaf rechts David van
Krefeld (1881-1942)

Terras IJ-paviljoen bij het
Buiksloterwegveer juli
1936, fotograaf C.J. Hofker
(1881-1936)

Zicht ter hoogte van CS
op de noordelijke IJ-oever
in de jaren ’40, met het
IJ-paviljoen.
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Oeverpark Overhoeks, foto
Thomas Schlijper, mei 2018.

Het IJ komt er bij
Het is lastig om je voor te stellen hoe het IJ er eind jaren
’80, begin jaren ’90, bij lag. De ‘achterkant’ van CS was
het werkterrein van dealers en prostitués. Noord kwam
bij van de zware klap van de sluiting van de ADM- en de
NDSM-werven. Het vertrek van trotse rederijen als de
KNSM en de Koninklijke Hollandse Lloyd zorgden voor
lege kades en loodsen in het Oostelijk Havengebied.
Nu wordt het IJ in rap tempo onderdeel van het centrum
van de stad. Het station heeft een IJ-zijde gekregen. Eye
en de A’dam Toren zijn magneten voor een bijzondere
mix van oude en nieuwe Amsterdammers én voor honderdduizenden bezoekers. Wat is er gebeurd?
De herontwikkeling van het IJ startte in de jaren ’80
op de beide flanken. Op de oostflank leverde de snelle en sterk gestuurde transformatie van het Oostelijk
Havengebied een geliefde nieuwe woonwijk op voor
zo’n 20.000 Amsterdammers. De stapsgewijze en avontuurlijke ontwikkeling van het NDSM-terrein op de
westflank leidde tot een ander type stedelijk milieu. De
theatermakers van de Dogtroep ontsloten het terrein
voor festivals, restaurants en een veelheid aan initia-
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tieven. In hun kielzog zagen televisiemakers, uitgevers,
Greenpeace en de productontwikkelaars van de HEMA
nieuwe kansen in het gebied; NDSM werd zo een succesvol innovatiekwartier.
Het centrale deel van de IJ-oever werd stap voor stap
onderdeel van de binnenstad. De reeks van kunstmatige eilanden, die het Open Havenfront in de 19de eeuw
afsloten van het IJ, is getransformeerd tot een vitaal
onderdeel van de binnenstad, met naast woningbouw
en kantoren in hoge dichtheden ook een hele reeks
grootstedelijke voorzieningen – de Ankers in het IJ, zoals
Kees van Ruijven ze doopte: NEMO, het Muziekgebouw
en het Bimhuis, het Ydock met het Paleis van Justitie, de
OBA op het Oosterdokseiland. Stuk voor stuk bestaande voorzieningen, die in de binnenstad uit hun jas groeiden, verhuisden en nieuw leven bliezen in de IJ-oever.
Het contrast tussen de beide oevers van het IJ is enorm.
In de buitenbocht op de zuidelijke IJ-oever liggen eilanden met kades en straatwanden parallel aan het water.
De lange kappen van het station benadrukken de lengterichting nog eens. Hier rijden auto’s over de stenen
kades; daarachter zie je ook de treinen en bussen af en
aan rijden. Dit is één en al beweging.
De zonnige noordoever in de binnenbocht wordt steeds
groener en straalt juist rust uit. Naast de diepe insteekhavens, kanalen en bebouwing dwars op het IJ zag je
eerst alleen de bomen van de Tolhuistuin en in de verte de bomen bij de Willemssluizen. Nu beginnen ook de
bomen van het Oeverpark op Overhoeks flink te groeien. Er wordt gewandeld en gefietst. De terrassen van
Eye en de Tolhuistuin zitten vol.
Het aantrekkelijke contrast tussen de oevers, zoals we
dat kennen van het schilderij van Nicolaas van der Waaij,
is in een nieuwe vorm teruggekomen. Als straks het
Oeverpark bij Shell doorgetrokken wordt naar NDSM
en ook de oever bij het Hamerkwartier toegankelijk en
groen wordt, ontstaat een lang park aan de zonzijde van
het IJ.

Centraal Station
Cruciaal voor de nieuwe rol die het IJ in de stad speelt
is de totale ombouw van het Centraal Station, aansluitend bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn. De grote
oost-west-verkeersstromen van auto’s, bussen en fietsen zijn van de Prins Hendrikkade verlegd naar het IJ,
waardoor het water aan de stadszijde van het Centraal
Station – het oude Open Havenfront – weer in zijn
karakteristieke vorm hersteld kan worden en de openbare ruimte vrijgespeeld wordt voor voetgangers. Het
station ligt straks weer op een eiland. Nieuwe bruggen
en een reeks passages onder het station verbinden de
binnenstad opnieuw met het IJ.
Aan het IJ geeft de lange nieuwe kap van Jan Benthem
het station een nieuw front aan het IJ. De auto’s gaan
door de tunnel en de bussen halteren op het platform op
laag 1. Het maaiveld is daardoor het domein van voetgangers en fietsers. Het sluitstuk van de verbouwing is
net in uitvoering genomen: een brede kade aan het IJ
met daaronder een fietsgarage. Hier zit je straks in de
zon!
Waterplein
Het centrale deel van het IJ is hier 280 m breed; flink breder dan de Amstel (80-130 m). Met het Centraal Station
in je rug bakenen een reeks gebouwen een ruimte af,
die je gerust een plein kan noemen – een waterplein.
De afstand tussen het Muziekgebouw en het Paleis
van Justitie is bijna 1300 meter. Ter vergelijking: de
Sloterplas is een stuk groter: 370 meter breed en bijna
2 kilometer lang. Het centrale waterplein is daardoor
intiemer. Tegelijkertijd kijk je langs het Muziekgebouw
en het Paleis van Justitie ver weg. Vanaf het ‘balkon aan
het IJ’ bij CS is het zicht richting Oranjesluizen ongeveer
4 kilometer; de afstand naar Shipdock is 3 kilometer. Je
bent dus ook in een groot landschap.
De bouw van het nieuwe Shell Research Center in 2008
bood de kans om ook een begin te maken met de transformatie van de noordelijke oever van het centrale
deel van het IJ. Eye, A’DAM Toren en THT functione-

De beoogde situatie aan de voorkant van Amsterdam CS

De nieuwe kap van Jan Benthem markeert het front aan het IJ

De toekomstige brede kade met fietsgarage
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Schetsen Arthur Staal (19071993) voor de nieuwbouw van
de kantoortoren van Shell
met congreszaal, 1967.

Shell-kantine, opening 1976,
sinds 2014 THT.

Eye (ontwerp DeluganMeissl, opening 2012),
A’dam-toren (ontwerp
make-over Felix Claus,
opening 2016) en daarachter
het A-lab en de torens op de
‘Strip’, ontworpen door Fritz
en Gent-Monk Architecten
(A-lab), Paul de Ruiter
(B’mine), Team V (Y-towers),
OeverZaaijer (Bold), Ector
Hoogstad (Hyperion) en
Mecanoo (BrinkToren).

ren als nieuwe ‘Ankers in het IJ’. In de jaren ’50 verkocht
Amsterdam het IJ-paviljoen en de tuin van het Tolhuis
aan Shell, onbegrijpelijk. Arthur Staal maakte vervolgens een sterk ontwerp voor hun nieuwe kantoortoren
(opening 1971) en kantine (1976). Wat een geluk dat
deze nu een publieke functie hebben gekregen!
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Een Amsterdams Bacino
Het waterplein in de bocht van het IJ is geen klassiek plein. Het gaat eerder lijken op het Bacino van
Venetië. Het Dogenpaleis, Punta della Dogana, Salute
en Palladio’s kerken op San Giorgio en Giudecca vormen ook geen klassieke compositie, maar staan losjes
rond het grote waterbassin met doorzichten naar de
lagune en het Lido.1 Ook de ‘Ankers in het IJ’ van CS,
de Rechtbank, Eye, de A’dam-toren, Tolhuistuin en het
Muziekgebouw geven het Amsterdamse waterplein een
onnadrukkelijke en beweeglijke vorm.
Minstens zo belangrijk is de culturele betekenis van
beide waterpleinen. Het carnaval, de regatta’s en het
Redentore-festival horen onlosmakelijk bij het collectieve geheugen van Venetië. Het ritueel van het binnenlopen en vertrekken van grote zeeschepen in Amsterdam
heeft weliswaar door de cruisevaart in de afgelopen
jaren een nieuwe betekenis gekregen, maar is minder
vervlochten met het stadsleven. Wat dat betreft zijn de
vijfjaarlijkse intochten van Sail veel belangrijker. Veel
indruk maakten ook het invaren van de NoordZuidlijntunneldelen in 2011, de Koningsvaart na de inhuldiging
van Willem-Alexander in 2013 en de ‘brug over het IJ’
van geschakelde ponten in het voorjaar van 2015 ter
herinnering aan de periode direct na de bevrijding in
1945. Het waterplein in de bocht van het IJ krijgt hierdoor stap voor stap een nieuwe plek in het collectieve
geheugen van de Amsterdammers.
In de komende jaren wordt gewerkt aan nieuwe perspectieven voor de omgeving van de Willemssluizen. Het zou
geweldig zijn als bij de aanlanding van het IJpleinveer
een nieuw Anker in het IJ gerealiseerd wordt. Daar stond
tot 1956 het waterstation van de Waterlandse tram. Een
uitgelezen plek voor een bijzondere nieuwe functie,
bijvoorbeeld gericht op een jong publiek – onderwijs,
sport, muziek.

Bacino Venetië. Met
linksonder het concert op het
water van Pink Floyd in 1989

Waterplein met de route van de
Koningsvaart (bij de inhuldiging van
Willem Alexander 2013)
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Waterstation van de Waterlandse
Tram, Meeuwenlaan Amsterdam
Noord (rond 1950)

Op de kade aan het Bacino bij het Palazzo Ducale – de
Molo – staan twee zuilen. Zij kaderen het zicht in op het
Bacino vanaf het San Marcoplein. In de verte zie je de
lagune, tussen San Giorgio en Giudecca door. De nieuwe, lange kade aan het IJ bij CS leent zich ook heel goed
voor een groot object, zoals de rode toren van Kapoer
op het Olympic Park in Londen of Dona i Ocell van Miro
in het Escorxador-park in Barcelona. Een superidee lijkt
me een jaarlijks wisselend lichtkunstwerk in het kader
van het Amsterdam Lightfestival!

Balkon aan het IJ

Voetnoten
1. Voor Real Urbanism - Decisive Interventions
(Architectura et Natura, Amsterdam 2018), het
boek waarin Ton Schaap het onderzoek samenvatte tijdens zijns lectoraat aan de Academie van
Bouwkunst in Amsterdam, schreef ik een bijdrage
over Venetië.

Een monumentaal object op
het balkon?
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Ontwerp voor een brug over het IJ van Jan Galman 1857. Stadsarchief Amsterdam
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Sprong over het IJ

De Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam heeft op 26 juni 2020 een breed
advies gegeven met verrassende conclusies en aanbevelingen, ook ten opzichte van het conceptadvies
van december 2019. Het advies heeft de vorm van een concept-Inrichtingsplan voor het IJ, met een
voorstel voor twee primaire fietsverbindingen in de vorm van bruggen (één op de oostflank AzartpleinVan Hasseltweg en één op de westflank Haparandadam-NDSM), twee aanvullende veerverbindingen,
verplaatsing van de PTA in combinatie met afwaardering van de vaarweg, verbreding van het
Amsterdam-Rijnkanaal in combinatie met verbreding van de Amsterdamse Brug en mogelijk een
voetgangerstunnel CS-Noord.
Eerdere voorstellen van de gemeente Amsterdam voor de bouw van de Javabrug, de Sluisbuurtbrug
en mogelijk een Stenen Hoofdbrug worden niet inpasbaar beschouwd. Er is te weinig nautische ruimte
c.q. de bruggen liggen te dicht op bochten of knikken in de vaarweg. Daarmee kan geen duurzame
achterlandverbinding gegarandeerd worden; duidelijk.
De commissie is echter roomser dan de paus waar het de brughoogte betreft: geadviseerd wordt een
doorvaarthoogte te hanteren van 12.30 m voor vervoer van vierlaags lege high-cube-containers +
aanvullend ruimte voor de stuurhut. Ook wat betreft de vorm van de brugaanlandingen is de commissie
streng: geen geknikte of ronde, maar alleen gestrekte hellingen.
De gemeente Amsterdam heeft zich gecommitteerd aan de uitkomsten van het advies. Het advies om
twee bruggen te bouwen op de aangegeven locaties is mogelijk niet de meest optimale oplossing, maar
– als ook het Rijk zich er aan verbindt – wel de best haalbare. Het advies om hierover met het Rijk een
overeenkomst op hoofdlijnen te sluiten kan de weg vrij maken voor een gericht en efficiënt plan- en
uitvoeringsproces. Een Inrichtingsplan voor het IJ en de oevers kan hierbij uitermate behulpzaam zijn.
Zou het nu toch gaan gebeuren?
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Het belang van betere IJ-oeververbindingen
Sinds Tijmen Kater uit Monnickendam in 1839 zijn idee
voor een brug over het IJ lanceerde, zijn er heel wat
plannen gepasseerd voor betere IJ-oeververbindingen.
Toen de gemeenteraad in de jaren ’50 besloot tot aanleg
van de IJtunnel leek het probleem definitief opgelost.
Door het snel groeiende autoverkeer voortaan via de
tunnel af te wikkelen zouden de veren voldoende ruimte bieden voor het fietsverkeer. Van plannen voor een
fietstunnel werd dan ook afgezien.
Sinds de jaren ’90 maakt het fietsverkeer in de stad echter een enorme opmars. Tussen 1986 en 1991 werden
gemiddeld zo’n 470.000 fietstrips gemaakt op een doordeweekse dag. In 2000 was dat aantal toegenomen tot
600.000. In 2015 waren het er 710.000.1 Fietstrips van
en naar Noord vormden lang een fractie van het totaal,
maar namen ook fors toe. Zowel de oriëntatie van de
bewoners van Noord als de herkomst van de werkers
veranderde. Dat leidde tot grote druk op het pontverkeer op onverwachte momenten, bijvoorbeeld tijdens
nieuwjaarsnacht. De verdere herontwikkeling van de
oude industriegebieden op de noordelijke IJ-oever zal
dit effect versterken.
De sterkste push om deze kwestie serieus te onderzoeken was het voorstel van Sander Groet om een brug te
bouwen voor fietsers en voetgangers van CS naar het
nieuwe cluster van publieksattracties op het oude Shellterrein. In 2012 opende Eye en schreef de gemeente
een tender uit voor de invulling van de naastgelegen
Shelltoren. Sander en zijn kompanen wonnen die tender met het voorstel voor een mix van functies: kantoren voor bedrijven uit de muziekscene, zoals ID&T, een
hotel, clubs, restaurants en een panoramadeck. Felix
Claus tekende de make-over van de tot dat moment
wel in het stadsbeeld aanwezige, maar ontoegankelijke toren. Een brug over het IJ zou de toren gemakkelijk bereikbaar maken. Op de golf van publiciteit in de
media kon de gemeente niet anders doen dan dit voorstel grondig te onderzoeken.

Montage bij de prijsvraaginzending voor de A’dam toren, ontwerp Felix Claus (2012)

Montage draaibrug over het
IJ bij CS, ontwerp IPV Delft
(2015)

Modelstudie effect
oeververbindingen
op fietsstromen op
doordeweekse dagen,
gemeente Amsterdam,
directie V&OR, 2016.
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Adviescommissie
oeververbindingen
Rijkswateren Amsterdam:
aanleg van twee
brugverbindingen, 2020.

Een brug ligt hier echter op een onmogelijke plek; in
de haakse bocht van het IJ. Voor het Havenbedrijf, het
Centraal Nautisch Beheer en Rijkswaterstaat was dit
absoluut onbespreekbaar. Maar wat zou wel een oplossing van het bereikbaarheidsprobleem kunnen zijn?
Een vrolijke expeditie leidde vlak voor het zomerreces
van 2017 tot het besluit van de gemeenteraad om een
hele reeks maatregelen te treffen: de aanschaf van grotere veren, verschuiving van het aanlandingspunt van
het IJpleinveer, bouw van een Javabrug, realisering van
een metrostation Sixhaven, een westelijke brug bij het
Stenen Hoofd en – als dat allemaal nog onvoldoende
zou helpen – ook nog een voetgangerstunnel bij CS.
Cruciaal was het idee de druk op de veren bij CS af te leiden naar de flanken. Onderzoek van de Verkeersdienst
liet zien dat nieuwe verbindingen net even naar het oosAdviescommissie
Oeververbindingen
Rijkswateren Amsterdam:
westelijke brug HouthavensNDSM, 2020.
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ten en westen voor ontspanning in het centrale deel
zouden leiden. Niet iedereen hoeft immers door de
trechter naar CS!
Adviescommissie
De nieuwe, grotere veren zijn gekocht. Een nieuwe pont-aanlanding voor het IJpleinveer bij de
Oostertoegang en een fietsbrug over het NoordHollands Kanaal worden in 2021 gerealiseerd. De bouw
van een Javabrug stuitte echter op dusdanige bezwaren
van Rijkswaterstaat, dat het in 2018 nieuw aangetreden college van B&W afzag van die brug. Met het Rijk
werd overeengekomen een onafhankelijk advies in te
winnen bij een team van deskundigen onder leiding van
Alexander d’Hooghe.
Na veel vijven en zessen kwam het team in juni 2020
met zijn advies. De noodzaak van nieuwe verbindingen
wordt onderschreven, evenals de keuze voor bruggen,
zij het op plekken meer naar het oosten en westen; op
plekken, waar bruggen matchen met de strenge eisen
van Rijkswaterstaat.
Andere maatregelen – veren, metro – spelen een geringere rol. Dat is jammer, want de meer excentrische
ligging van de bruggen maakt het effect van de aanleg van de bruggen onzeker. Een fietstocht van Noord
naar Oost via een brug bij het Azartplein op het KNSMeiland is niet sneller dan via het Buiksloterwegveer. Dan

kan beter een veer op de plek van de beoogde Javabrug
gemaakt worden!
Dat ligt vast anders voor de westelijke brug van de
Houthavens naar NDSM. Ook deze brug ligt (nu nog)
excentrisch, maar zal op langere termijn midden in de
stad liggen. Aan de westzijde van de stad, zowel op
Noord als ten zuiden van het IJ, wonen ook veel meer
mensen. Dat komt goed.
Ladder? Klimrek!
In het conceptadvies in het najaar van 2019 introduceerde de Adviescommissie het begrip ‘ladder’ voor het
geheel van verbindingen rond het IJ – zowel de ‘staanders’ van routes parallel aan het IJ, als de ‘sporten’ van
verbindingen over het IJ. Dit is een sterk beeld. In het
eindadvies speelt de ladder echter nauwelijks nog een
rol.
Voor een op te stellen Inrichtingsplan voor het IJ is dit
echter van groot belang. De volgende onderdelen spelen hierbij een rol:
• Op de zuidoever krijgen het historische waterfront en de aansluitende dijken aan weerszijde (Haarlemmerdijk en Haarlemmerhouttuinen,
respectievelijk Kadijk, Eilandenboulevard en
Zeeburgerdijk) in rap tempo een nieuwe betekenis als belangrijke fietsstraten en wandelboulevards; zeker nu een ‘knip’ is gemaakt in de Prins
Hendrikkade bij CS en doorgaand autoverkeer
verplaatst is naar het IJ. Op een hele serie punten
zijn aanvullende kwaliteitsverbeteringen urgent:
Haarlemmer Houttuinen, Prins Hendrikkade,
Hoogte Kadijk!
• Het ‘nieuwe’ waterfront aan het IJ – van de
IJburglaan in het oosten via de Piet Heintunnel en
De Ruyterkade naar de Transformatorweg in het
westen – was lang alleen een ‘IJ-boulevard’ voor
autoverkeer, maar ontwikkelt zich nu tot een meerduidig te gebruiken openbare ruimte met ‘genereuze’ kades en stadslanen. Deze nieuwe staander rijgt
de eilanden in de archipel op de zuidoever van het

•

•

•

IJ aaneen. Fietsverkeer speelt in deze tweede lijn
op de zuidoever een steeds belangrijker rol. De Piet
Heintunnel is echter alleen geschikt voor autoverkeer en OV. Een aanvullende fietsverbinding tussen
IJburg en de zuidelijke IJ-oever is hier cruciaal –
liefst in de vorm van een brug over het AmsterdamRijnkanaal, maar in ieder geval als veerverbinding.
Op de noordoever is de herwaardering van het Van
Hasseltkanaal een grote vondst. Om echt goed als
‘staander’ te functioneren is een radicaal herontwerp nodig. Daar is nog slechts een eerste begin
mee gemaakt rond het metrostation Noorderpark
en het Mosveld. Het Inrichtingsplan voor het IJ zou
hier richting in moeten geven en ook helderheid
moeten bieden over de aansluitende delen oost- en
westwaarts: de Schellingwouderlaan respectievelijk Klaprozenweg-Papaverweg, zowel wat betreft
fiets als wat betreft openbaar vervoer! Dit kan
scherper dan nu omschreven in het advies.
Het Eindadvies laat de urgentie van de doorgaande
fietsverbinding over de groene noordoever van het
IJ ten onrechte buiten beschouwing. Hier ligt een
grote kans om de kwaliteit van de stad en Noord
te verbeteren, juist door het contrast tussen beide
oevers op te voeren: de groene, zonnige en ontspannen oever in Noord tegenover de stenen en
hectische oever op Zuid.
In feite is geen sprake van een ladder, maar van een
compleet klimrek; een sterke basis voor het garanderen van een duurzame bereikbaarheid!
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PTA
De eerste jaren kan denk ik het beste volstaan worden
met de aanleg van een Javaveer (en een Sluisbuurtveer).
Ik verwacht dat het Javaveer met een behoorlijke frequentie flink zal helpen om de druk op het
Buiksloterwegveer te verminderen.
De beste vervolgstap is voorbereiding van de westelijke
brug bij de Haparandadam. Die helpt het meest voor het
goed functioneren van de stad. Dit maakt het noodzakelijk om in de komende jaren vol in te zetten op verplaatsing van de PTA. De locatie die de Adviescommissie
hiervoor voorstelt in de Coenhaven lijkt heel vanzelfsprekend, zeker in combinatie met een tracé van een
kabelbaan van station Sloterdijk, via de PTA naar het
Coenplein.

Voetnoten
1. Gemeente Amsterdam: Amsterdamse thermometer van de bereikbaarheid 2016, geciteerd in: Fred
Feddes, Marjolein de Lange: Bike City Amsterdam,
Bas Lubberhuizen, Amsterdam 2019
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Stops route 5: Binnenstad

01.

Centraal Station

13.

Leidseplein

02.

Damrak

14.

Jordaan

03.

Oude Kerk

15.

Nieuwezijds

04.

Nieuwmarktbuurt-Lastage

05.

Eilanden

06.

Oostelijke Eilanden

07.

Kadijken

08.

Plantagebuurt

09.

Weesperbuurt

10.

Mr. Visserplein - Waterlooplein

11.

Zuidelijke grachtengordel

12.

Rijksmuseum

QR Codes

Link naar www.tour
groot amsterdam.nl.
De luie stoel optie:
filmpjes, foto’s, video’s,
en kaart-materiaal bij
elke stop!

Link naar de routes op
google maps
Wil je de route kunnen
volgen tijdens het
fietsen? Volg dan deze
link.
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Route 5: Binnenstad

ê

Startpunt:
Station Amsterdam CS
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r05

Links: de nieuwmarktbuurt na de sloop voor de metro Oostlijn. Rechts: Merel Corduwener, Amsterdam 2018, Met het kenmerkende onderscheid tussen de
gridstad en de archipel

Archipel van onbegrepen kwaliteiten

13

In 1975 liep ik via Hein de Haan stage bij Actiegroep Nieuwmarkt, in de zomer na de ontruiming van de
gekraakte panden op het tracé van de metro-Oostlijn. De buurt bereidde zich voor op de wederopbouw
– na de rigoureuze sloop. Behalve dat ik me de woede van Tjebbe van Tijen op de hals haalde door de
constructie van de metro-maquette in stukken te zagen voor een handige boekenkast, heb ik daar veel
geleerd. Allereerst: stedebouw grijpt in op het leven in de stad; een plan doet er dus toe.
Het onderscheid in de Amsterdamse stadsplattegrond tussen de aaneengesloten gridstad op het
veen en de archipel van eilanden in de waterstad rond het IJ paste niet in de visie van de meeste
ontwerpers aan de stad in de afgelopen eeuwen. Sinds het eerste plan van Cornelis Outshoorn voor
een verkeersdoorbraak door de oostelijke binnenstad uit 1865 is een hele reeks voorstellen gedaan voor
dempingen, doorbraken, saneringen en ‘stadsverbeteringen’ in de archipel van de oostelijke binnenstad.
Een deel is daadwerkelijk gerealiseerd, vaak met funeste gevolgen.
In deze reeks nemen de plannen van Cor van Eesteren en Ko Mulder voor de oostelijke binnenstad een
bijzondere plaats in. Er is veel bekend over de totstandkoming van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP)
uit 1934, maar het archiefmateriaal over de planvorming voor sanering en – na de oorlog – wederopbouw
in de bestaande stad is nog niet diepgaand geanalyseerd. Een snelle scan leerde dat zij er intensief aan
werkten én dat men het binnen de dienst lang niet altijd eens was. Na hun vertrek bij de gemeente in
1959, respectievelijk 1965, realiseerde een nieuwe generatie alsnog de droom van een brede autoweg
door de oostelijke binnenstad naar model van de Rotterdamse Maastunneltraverse.
De Nieuwmarktrellen in 1975 vormden vervolgens een kantelpunt in de aanpak. De ‘wederopbouw’
kreeg daarna een heel ander karakter, geïnspireerd door de benadering van architecten uit en verwant
aan Team X, de ‘angry young men’ binnen de Moderne Beweging. Gekozen werd voor herstel van
het stedelijk weefsel en later voor realisering en vernieuwing van een reeks faculteiten van de nieuw
gevormde Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). In de loop van de jaren ’90 kwam het
leven in dit stuk van de stad terug. Middenin de oostelijke binnenstad rest één hardnekkige en nog
steeds onopgeloste opgave: het herontwerp van het Mr. Visserplein. Over deze kwesties kan een heel
boek geschreven worden. Hier een paar highlights.
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Na de storm – asymmetrie
De opgravingen van het gemeentelijk Bureau
Monumenten en Archeologie in de afgelopen decennia
– versneld door het diepe graafwerk rond de stations
van de Noord-Zuidlijn – leidden tot nieuwe inzichten in
de vroegste geschiedenis van de stad. Amsterdam blijkt
ontstaan na een reeks verwoestende noordoosterstormen in de 12de eeuw.1
De hele opbouw van de Hollandse lagune veranderde in die periode ingrijpend. Het Almere groeide uit
tot de Zuiderzee, een binnenzee van formaat, en werd
direct verbonden met de Noordzee via de Wadden,
het Vlie en het Marsdiep. Waarschijnlijk tijdens de
Allerheiligenvloed van 1170 kreeg het IJ een veel bredere verbinding met de nieuw gevormde Zuiderzee en
kwam het onder invloed van het getij. Het gebied aan
de monding van de Amstel kreeg zo een heel gunstige positie in het waternetwerk van de lagune – tussen
Vlaanderen, Dordrecht (de centrale kern van het graafschap Holland) en de Oostzee. De nederzetting groeide snel en kreeg in 1342 stadsrechten. Dan worden de
Voorburgwallen aangelegd; vanaf 1370 gevolgd door de
aanleg van de Achterburgwallen en de constructie van
nieuwe poorten, zoals de St.Olofspoort.
In deze zelfde periode veroorzaken nieuwe stormen een
enorme dijkdoorbraak aan de oostzijde van de stad. Het
water staat tot aan de stadswal en er wordt veel land
weggeslagen. Een nieuwe dijk – Zeedijk-St.AthonisdijkZeeburgerdijk – wordt een flink eind landinwaarts aangelegd (de vroegste vermelding van de dijk dateert van
1383). Buitendijks ligt een uitgestrekte ‘waal’ en ontstaan ondieptes en rietlanden richting Zuiderzee, meebewegend met het getij.
De stormen en dijkdoorbraken werken door in de
opbouw en ontwikkeling van dit deel van de stad met
als resultaat een opvallende ‘asymmetrie’. Hoewel het
stratenpatroon van de Oude en de Nieuwe Zijde van
de Middeleeuwse stad op het eerste gezicht een sterke verwantschap vertoont hebben ze een verschillende
positie in het landschap en hebben ze uiteindelijk ook

een heel verschillend karakter gekregen.
Aan de Nieuwe Zijde, aan de westzijde van de Amstel, is
het stedelijk weefsel continu. Dit stuk van de stad kent
een sterke ruimtelijke samenhang, met als basis de dijken langs IJ en Amstel en het oude, binnendijkse slagenlandschap van de veenontginningen.
De Oude Zijde, de oostzijde, is juist discontinu, labyrintisch en vol verrassingen. Hier is in de loop van de tijd
land terugveroverd op de doorbraak door buitendijks
moeras- en rietlanden op te hogen en nieuwe eilanden
aan te plempen. Dat begon met de Lastage, Uilenburg,
Valkenburg en Rapenburg en loopt in feite door tot het
recent aangelegde Strandeiland op IJburg.
De bebouwingstypologieën op de eilanden lopen sterk
uiteen, mede samenhangend met de functies, die er
naast woningbouw neerstreken: havens, industrie, het
arsenaal, lijnbanen, entrepots en graansilo’s, maar ook
allerlei pretfuncties en stedelijke infrastructuur (zoals
emplacementen, de eerste elektriciteitscentrale en
recent nog een inmiddels weer opgeheven rioolwaterzuivering). De openbare ruimte wordt gedomineerd
door een prachtige verzameling kades, sluizen, steigers,
bruggen en viaducten. De reeks van eilanden vormt een
complete archipel.2
Sanering en ontsluiting van de oostelijke binnenstad
Al bij de vroegste, 16de eeuwse uitleg van de stad ontstond er discussie over de ontsluiting van de eilanden
aan de oostzijde van de stad. Vanaf de tweede helft van
de 19de eeuw wordt dat thema gekoppeld aan voorstellen voor sanering en krotopruiming. De eilanden waren
in de loop der tijd intensief bebouwd en nóg intensiever bewoond. Naast havenarbeiders en ambachtslieden
woonden in dit stuk stad ook veel nazaten van joodse
immigranten uit Oost-Europa, Spanje en Portugal. Veel
woningen behoorden tot het goedkoopste segment van
de woningmarkt en werden in veel gevallen ook slecht
onderhouden.
In 1865 lanceerden Kuinders en Outshoorn (architect
van het Paleis voor Volksvlijt en het Amstelhotel) het
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Plan tot Uitbreiding van Amsterdam 1866, ontwerp Jacob van
Niftrik (1833-1910), met in geel aangegeven voorgenomen
dempingen en doorbraken in de binnenstad, waaronder de
nieuwe hoofdstraat Plantage-Dam, Stadsarchief Amsterdam.

‘Ontwerp tot het aanleggen eener Breede Aanzienlijke
Hoofdstraat en het Bouwen eener Nieuwe Centrale Burgerwijk
(Cité Ouvrière) te Amsterdam’, 1866, Stadsarchief Amsterdam.

1910/11 Onteigeningsplan
sanering Uilenburg.
Opgenomen in: Mandy
Hakker: De sanering van de
Amsterdamse Jodenbuurt
1900-1940. 4
Grijs gekleurd is de
bebouwing die behouden
blijft, roze gekleurd zijn
de beschikbaar komende
bouwterreinen, groen
gekleurd zijn de gronden
bestemd voor aanleg van
plantsoen of speelplaats,
geel gekleurd zijn de gronden
bestemd voor aanleg van
straten en kaden.
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Sloop rug-aan-rug-woningenblok tussen Batavierstraat en
Uilenburgerstraat, 1923.

Links en onder: Vanaf
1922: Sanering Jonker- en
Ridderstraat in de Lastage.
(voor (links) en na (rechts)
foto’s)
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Tijdschrift voor
Volkshuisvesting en
Stedebouw, jrg. 14 1933

‘Ontwerp tot het aanleggen eener Breede Aanzienlijke
Hoofdstraat en het Bouwen eener Nieuwe Centrale
Burgerwijk te Amsterdam’. Hun voorstel combineert
ontsluiting en sanering. Stadsingenieur Jacob van
Niftrik nam het integraal op in zijn uitbreidingsplan voor
de stad uit 1866.
Op de schets van Van Niftrik is goed te zien dat de doorbraak weliswaar onderdeel is van een hele serie dempingen en verbredingen in de binnenstad, maar het is
wel de grootste: de Plantage Middenlaan wordt rechtstreeks verbonden met de Dam.
De doorbraak is niet gerealiseerd, maar vanaf dat
moment duiken met enige regelmaat kaarten op in
het archief van Publieke Werken met een overzicht
van noodzakelijk geachte verkeers-verbeteringen in
de oude stad – doorbraken, verbredingen, dempingen.
In de loop van de 19de eeuw wordt met de dempingen
gestart. Dat is relatief eenvoudig. Eind 19de en begin
20ste eeuw worden uiteindelijk twee doorbraken uitgevoerd: de Raadhuisstraat (1894-1897), van de Dam naar
de Westermarkt, en de verbreding van de Vijzelstraat
(vanaf 1914). Een betere verkeersafwikkeling is bij deze
twee doorbraken de belangrijkste inzet.

Niet uitgevoerde demping
Uilenburgergracht
Opgenomen in: Mandy
Hakker: De sanering van de
Amsterdamse Jodenbuurt
1900-1940.

Na het rapport van de Gezondheidscommissie uit 1897
over de beroerde woonomstandigheden in grote delen
van de stad gaat krotopruiming een steeds belangrijker
rol spelen in het debat. Na de oprichting van de dienst
Bouw- en Woningtoezicht in 1901 wordt bijvoorbeeld in
1908 een Verbeteringsplan voor de Jodenbuurt aan de
raad voorgelegd.3
Als eerste start in 1915 – na ingewikkelde procedures
van onbewoonbaarverklaring en onteigening – sloop
en nieuwbouw op het eiland Uilenburg. Vanaf 1922
volgt de sanering van de Ridder- en Jonkerstraten in de
Lastage. In beide gevallen maken op smalle bouwstroken gebouwde rug-aan-rug-woningen plaats voor ruime bouwblokken. Op de nieuwe, grote binnenterreinen
in de Lastage worden bedrijven en een speeltuin gerealiseerd. Sommige bewoners kunnen terugkeren, ande-
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ren worden geherhuisvest in de Transvaalbuurt of in de
tuindorpen of woonscholen in Noord.
Afdeling Stadsontwikkeling
In 1928 wordt bij de Dienst Publieke Werken de afdeling Stadsontwikkeling (SO) ingesteld onder leiding van
Scheffer. Van Loohuizen, van Eesteren en Mulder treden
aan als onderzoeker en ontwerpers.
De afdeling is vooral bekend van het werk aan het
Algemeen Uitbreidingsplan (AUP, 1934), maar al vanaf de start wordt samengewerkt met de in 1915 opgerichte Woningdienst aan plannen voor de sanering van
de Jordaan en de oostelijke binnenstad. Wethouder De
Miranda wil niet wachten met publicatie van deze plannen tot het grote uitbreidingsplan gereed is. Cruciaal
voor hem is snel te starten met de sanering van het volgende eiland: Valkenburg. Daarom wordt al in 1932 het
Schema voor verkeersverbeteringen in de binnenstad
aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit biedt een kader
voor de aanpak van de sanering van de oostelijke binnenstad. Het schema borduurt door op de eerdere voorstellen van Publieke Werken, zoals de verbreding van
alle radiaalstraten in de grachtengordel. Op enkele punten wordt een andere lijn gevolgd.

Voorlopig Schema van Verkeersverbeteringen in de binnenstad, afdeling Stadsontwikkeling
Publieke Werken, 1932. In rood de doorbraken en verbredingen, aansluitend op de hoofdwegen in de
uitbreidingsgebieden.

Schets verkeersweg Dam-Plantage Middenlaan, afdeling
Stadsontwikkeling PW, 1929. In zwart monumentale panden.
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Binnenring: Damrak, demping deel Rokin, verbreding kades
Binnen-Amstel en Prins Hendrikkade, doorbraak WaterloopleinValkenburgerstraat, afdeling Stadsontwikkeling PW, 1930. De
Valkenburgerstraat heeft op deze tekening zijn nieuwe profiel
van 25 meter breed.

Plattegrond van Valkenburg, waarop met groene kleur is aangegeven de onteigende percelen en met
zwarte stip de percelen in eigendom van de gemeente. Bron: SAA, Archief van de Dienst Bouw en
Woningtoezicht: kaarten (10040), inv. nr. 179; opgenomen in: Mandy Hakker, zie noot 4.

Bebouwingsplan voor Valkenburg 1929. De Nummers geven de bestemming van de terreinen aan. A: Gemeente wasch- en badhuis, B: bestaande fabriek (te verbouwen),
C I en II: Gemeentelijke woningbouw, D: bestaande school met nieuw aan te leggen speelplaats, E: Gemeenteterrein (bestemming nader te bepalen), F: Bestaand
schijvenschuurdersbedrijf, G: Te bouwen wagenmakerij, H: Bestaande elementenfabriek (te verbouwen), J: In erfpacht uit te geven, K: Bakkerij Muis. Bron: SAA, Archief van
de Dienst Bouw en Woningtoezicht (30168), inv. nr. 489; opgenomen in: Mandy Hakker, zie noot 4.
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In het archief van Stadsontwikkeling vond ik een vroege schets uit 1929, met een variant op het 19de eeuwse
voorstel van Outshoorn voor een verbinding Plantage
Middenlaan-Dam. Dit voorstel werd echter als onhaalbaar beschouwd en vervangen door een subtieler schema voor de ontsluiting van de oostelijke binnenstad:
een ‘binnenring’, bestaande uit Damrak, Rokin, bredere
kades langs de Binnen-Amstel en de Prins Hendrikkade
en een doorbraak vanaf het Waterlooplein naar de verbrede Valkenburgerstraat, aansluitend op de voorgenomen sanering van de woningbouw op dat eiland. Het
profiel van de verbrede Valkenburgerstraat is 25 meter
breed.
Wiesner
Een paar jaar geleden doken twee, waarschijnlijk in de
Tweede Wereldoorlog vervaardigde vogelvluchten op,
die een beeld geven van de ideeën van de Amsterdamse
stedebouwers over de binnenstad uit deze periode.
De vogelvluchttekeningen van Wiesner, medewerker
bij de afdeling Stadsontwikkeling, zijn vanuit hetzelfde
standpunt genomen, kijkend over de binnenstad vanuit het noordwesten naar het zuidoosten. Eén tekening
laat de stad zien ‘rond 1935’, de tweede geeft een beeld
van hoe de Amsterdamse stedenbouwers zich de nieuwe binnenstad na uitvoering van het Schemaplan voor
Verkeersverbeteringen voorstelden.
In de tekening vallen vooral de tot 30-35 meter verbrede
radiaalstraten op. Rond deze straten is aan beide zijden
nieuwbouw ontworpen van 20 tot 25 meter hoog (6 tot
7 lagen), met arcades en winkels op de begane grond en
woningen, hotels en kantoren op de verdiepingen daarboven. Het zijn vrij strakke blokken met hier en daar een
accent op de hoeken. Net als bij de uitgevoerde verbreding van de Vijzelstraat zijn veel kleinere dwarsstraten
overbouwd. Daarmee werd een grotere schaal geïntroduceerd en werd het mogelijk om complexe, grootschaliger programma’s op te nemen in het stadsweefsel.
Bijzondere onderdelen zijn de doorbraak door de

Valkenburgerstraat 1927 (links) en 1942 (rechts), na sanering en nieuwbouw, gezien naar het
noorden.
Bebouwingsplan
doorbraak WaterloopleinValkenburgerstraat. Sloop
van bestaande panden aan
de Lazarussteeg en van de
hele strook woningen op de
Jodenhouttuinen, langs de
Houtkopersburgwal.
Bijlage B, behorende
bij voordracht no 1217
Algemeen Saneringsplan,
1930.

Jordaan naar het Spui en de sloop van de woningen aan
de Haarlemmerhouttuinen in het verlengde van de verbrede Prins Hendrikkade. In de vogelvlucht is ook de
doorbraak opgenomen parallel aan de Jodenbree en de
St. Anthoniebreestraat uit het Schemaplan. In feite is
dit een variant op de doorbraak Plantage MiddenlaanDam. Via de Jodenhouttuinen en de Snoekjesgracht
krijgt de Plantage Middenlaan een directe verbinding
met het Centraal Station.
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Detail oostelijke binnenstad
in vogelvlucht Wiesner,
1945, met doorbraak parallel
aan Jodenbreestraat en St.
Antoniebreestraat.

Judenviertel oostelijke binnenstad, Bosatlas.
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Radicalisering
Na de Tweede Wereldoorlog treedt een grote wijziging
op in de aanpak van ontsluiting en sanering van de oostelijke binnenstad. In feite is sprake van een radicalisering. Vijf grote, nieuwe planningsthema’s komen hier in
samen:
1. Wederopbouw – Het deel van de oostelijke binnenstad tussen Nieuwmarkt en Nieuwe Herengracht
werd door de Duitse bezetter in 1941 aangewezen
als Judenviertel – concentratiegebied voor joden.
Na het wegvoeren van de joodse bevolking zijn
veel van de woningen in dit getto uitgesloopt en
in verval geraakt. Na de oorlog kreeg de sanering
van de oostelijke binnenstad dan ook de hoogste
prioriteit – boven de Jordaan en de oostelijke eilanden – onder de vlag van ‘Wederopbouw’. Nog in de
zomer van 1945 werd gestart met de eerste studies. In 1952 werd het Wederopbouwplan voor de
Jodenbuurt aan de raad voorgelegd, in 1953 volgden de Wederopbouwplannen voor de Nieuwmarkt
en de Weesperstraat, met bij elkaar genomen een
totale transformatie van de oostelijke binnenstad.
2. Stadhuis – De vooroorlogse plannen voor de bouw
van een nieuw stadhuis op het Frederiksplein
maken al direct na de oorlog plaats voor het idee
om het stadhuis te bouwen aan de Binnenamstel en
het Waterlooplein. Na veel vijven en zessen wordt
het Wederopbouwplan voor de Jodenbuurt daartoe uiteindelijk in 1958 aangepast. De ingebruikname van het nieuwe stadhuis – na de prijsvraag van
1977 en in combinatie met het Muziektheater – laat
nog tot 1988 op zich wachten.
3. IJ-tunnel – Bij de vaststelling van het Algemeen
Uitbreidingsplan in 1935 was een motie aangenomen voor (onderzoek naar) realisering van
een tunnelverbinding onder het IJ tussen de binnenstad en Amsterdam-Noord. In 1940 en 1950
volgden uitgebreide onderzoeksrapporten met
uiteenlopende varianten voor fiets- en autotunnels. Twee varianten voor een autotunnel werden
het meest kansrijk geacht: plan 2/ZU – een tunnel

4.

5.

via het Oosterdokseiland, aansluitend op de doorbraak door de Nieuwmarkt en een verbreding van
Zwanenburgwal en Utrechtsestraat, en plan 5 – een
tunnel via het Oosterdok, aansluitend op de al verbrede Valkenburgerstraat en de Weesperstraat. Na
eerdere voorkeuren voor plan 2 besluiten B&W en
de gemeenteraad in 1952 tot realisering van plan 5.
Regio – In de herziening van het AUP voor
Amsterdam-Noord (1959) en het Structuurschema
voor Groot-Amsterdam met de zuidoostelijke uitbreiding in de Bijlmermeer (1962) wordt de IJtunnel
onderdeel van het regionale netwerk voor autoverkeer met nieuwe wegen richting het Gooi en
Leeuwarden. De dimensies van de weg worden
hierop afgestemd. Begin jaren ’60 wordt besloten de Valkenburgerstraat verder te verbreden
en het prominente universiteitslaboratorium aan
Waterlooplein-Rapenburgerstraat te vervangen
door een verkeerscircuit met een tunnel voor het
doorgaande verkeer op -2 en een voetgangersniveau op -1: het Mr. Visserplein.
Metro – Bij de veel grotere stad uit het
Structuurschema van 1962 hoort ook een ander
openbaar vervoerssysteem dan het 19de eeuwse
tramnet. Vanaf 1960 studeert de commissie Clerx
op ondergronds openbaar vervoer. Op basis van
het Plan Stadsspoor wordt in 1968 besloten tot
gefaseerde aanleg van een metronet, te beginnen met de Oostlijn. Voor de verbinding tussen
de Weesperstraat en het Centraal Station wordt
een tracé gevolgd via de bouwput van het nieuwe
stadhuis en de geprojecteerde doorbraak door de
Nieuwmarktbuurt. Hiervoor moet ook het blok tussen Waterlooplein en Nieuwe Herengracht wijken.

Bij elkaar leiden deze vijf nieuwe planningsthema’s
tot een mega-ingreep in de oostelijke binnenstad. Ko
Mulder tekent in 1963 bij één van de wijzigingsvoorstellen voor de doorbraak door de Nieuwmarktbuurt
aan: ‘maar we willen toch het leven in deze buurt
terugbrengen?’5
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IJtunnelrapport PW,
1940 met fietstunnel
CS en autotunnel via
Oosterdokseiland

Burgemeester Tellegenhuis (Maupoleum), textielcentrum en faculteit UvA, aan
noordzijde Jodenbreestraat, ontwerp Piet Zanstra, oplevering 1971, sloop 1994.

Wederopbouwplan
Nieuwmarktbuurt PW, 1953,
ontwerp Van Eesteren.

Ontwerp Stadhuis Wilhelm Holzbauer, winnend prijsvraagontwerp 1977.
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Plattegrond en doorsnedes
voorstel Aldo van Eyck
c.s. studieopdracht
Nieuwmarktbuurt 1969.

Reparatie
Het wederopbouwplan voor de Nieuwmarktbuurt
wordt zwaar bekritiseerd, vooral door organisaties die
zich bezighouden met bescherming van monumenten en waardevolle stadsgezichten.6 De discussie leidt
in 1969 tot een studieopdracht van de dienst PW aan
drie architecten om alternatieven voor de inpassing van
de autoweg door de Nieuwmarktbuurt te verkennen:
Dick Apon, Aldo Van Eyck en Herman Hertzberger. Alle
drie maakten onderdeel uit van de roemruchte redactie van het architectuurtijdschrift Forum in de periode
1959-1967.
In het net opgerichte tijdschrift Plan recenseert Rein
Blijstra de voorstellen. Het lijkt hem het beste als Aldo
van Eyck de vervolgopdracht krijgt. “Goed, ogen dicht
en niet bang zijn! Van Eyck. Waarom Van Eyck? Omdat
hij het verkeer in twee eenrichtingsstraten heeft geleid en
daardoor de structuur van het geheel het minst geweld
aandoet.” Hij vraagt zich tegelijkertijd af waarom “die
metroslurf nu zo nodig gecombineerd moet worden met
een verkeersweg. Omdat hij er om technische redenen
moet komen? Omdat wij zuinige broeders zijn en een gat
het liefst een gat laten als we er nu eenmaal zoveel geld
voor hebben uitgegeven om het te maken? Dat moet de
reden zijn, want ik geloof niet, dat iemand echt kan bewijzen dat deze doorbraak noodzakelijk is voor het verkeer.
(…) En dan wordt de slurf weer dichtgebouwd: met smalle
hoge huizen, Amsterdams en toch geen imitatie (…) maar
met (u zegt het!) ‘gevoel’ voor de stad.”7
De toelichting van Aldo van Eyck met als titel ‘Stadskern

Nieuwe weg opgesplitst in
twee éénrichtingstraten.
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Vogelvluchten voorstel
Herman Hertzberger
studieopdracht
Nieuwmarktbuurt 1969.
Nieuwe weg op constructie
door de Nieuwmarktbuurt.
Maaiveld voor voetgangers.

Stedebouwkundig Plan Nieuwmarktbuurt, met in donkerrood de
nieuwbouwprojecten op het metrotracé, Theo Bosch en Paul de
Ley, 1975.

als donor’ is integraal opgenomen in het tijdschrift
Forum en vele malen herdrukt.8
De discussie spitst zich in de jaren daarop toe op de sloop
van panden voor de metro-aanleg en op mogelijk alternatieve metrotracés. Het gemeentebestuur zet echter
door. Na de ontruiming van de gekraakte panden in het
voorjaar van 1975 start de aanleg van de metro-oostlijn.
Het bureau van Aldo van Eyck krijgt de opdracht voor
een nieuw stedebouwkundig plan, zonder verkeersweg
door de Nieuwmarktbuurt.

Pentagon,
woningbouwproject hoek
St.AnthoniebreestraatZwanenburgwal, ontwerp
Theo Bosch en Aldo
van Eyck, oplevering
1983, met aanpalende
woningbouwprojecten van
hetzelfde bureau.

129

Luchtfoto Mr.VisserpleinValkenburgerstraat,
gezien naar het noorden,
na versmalling van en
nieuwbouw langs de
Valkenburgerstraat, conform
het Stedebouwkundig Plan
van Hans van Beek/Atelier
Pro uit 1992.

Woningbouw Markenhoven,
350 woningen, ontwerp
Atelier Pro, 1991-1999.

Nieuwbouw Theaterschool Jodenbreestraat
(ontwerp Teun Koolhaas Associates, 1997).

Nieuwbouw Filmacademie Markenplein (ontwerp
Koen van Velsen, 1999).

Renovatie Academie van Bouwkunst (ontwerp
Felix Claus, 2007).
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Luchtfoto gezien naar het noorden met (1) Stadhuis-Muziektheater (ontwerp Wilhelm Holzbauer,
Cees Dam, oplevering 1988), met op de achtergrond van links naar rechts (2) woningbouw Pentagon
(ontwerp Theo Bosch, Aldo van Eyck, oplevering 1983), (3) nieuwbouw Theaterschool (ontwerp Teun
Koolhaas Associates, oplevering 1997), (4) nieuwbouw Filmacademie (ontwerp Koen van Velsen,
oplevering 1999), renovatie (5) Academie van Bouwkunst (ontwerp Felix Claus, 2007), (6) JoodsHistorisch Museum (ontwerp synagoge Elias Bouman/Daniel Stalpaert, ontwerp museum Abel
Cahen, oplevering 1987), (7) de Portugese Synagoge (ontwerp Elias Bouman, 1670-1675) en net nog
(8) museum Hermitage (ontwerp Hans van Heeswijk, oplevering 2009).
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De stadsreparatie krijgt een vervolg in de jaren ’90 na
het besluit om de onveilige voetgangerstunnels én uiteindelijk ook de autotunnel onder het Mr. Visserplein af
te sluiten. Het Maupoleum wordt gesloopt.
Langs de versmalde Valkenburgerstraat wordt woningbouw gerealiseerd. De nieuw gevormde Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten realiseert in het gebied
nieuwbouw voor de Theaterschool en de Filmacademie.
Culturele Vorming trekt in het gebouw aan het
Hortusplantsoen en de Academie van Bouwkunst aan
het Waterlooplein wordt gerenoveerd. Er ontstaat
zo een cluster van onderwijsvoorzieningen. Aan de
Jodenbree worden ook winkels met daarbovenop een
gemeentelijk kantoor gebouwd. De parkeergarage van
het gesloopte Maupoleum blijft gehandhaafd.
Het cluster sluit aan op de bestaande en nieuwe cultu-

Mr.Visserplein met
auto- en voet-gangersonderdoor-gangen, gezien
naar het westen, circa
1975*. Maupoleum aan de
Jodenbreestraat, bebouwing
Amstel/Vlooienburg met
tijdelijke Waterloopleinmarkt
ter plaatse van latere
stadhuis.

Boven: autoniveau op het Mr.
Visserplein (-2)
Onder: voetgangersniveau
op het Mr. Visserplein (-1)
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rele voorzieningen in het gebied: het Joods-Historisch
Museum en Nationale Opera en Ballet. De verbouwing
van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis tot dependance
van de Hermitage (2009) zorgt voor een nieuwe impuls.
Mr. Visserplein
In de oostelijke binnenstad resteert één ongemakkelijke openbare ruimte: het Mr. Visserplein. De tunnels
worden tijdelijk gebruikt als speelparadijs voor kinderen. De herinrichting van de openbare ruimte stelt echter teleur. In het Masterplan Wibautas uit 2002 werd de
herinrichting nog gezien als het sluitstuk van de herinrichting van het IJtunneltracé, na het versmallen van de
Weesperstraat en het beperken van doorgaand verkeer.
In plaats daarvan werd gekozen voor een snelle reconstructie met handhaving van het doorgaande verkeer
en de tram dwars over het plein. Om de doorstroming
te bevorderen werden voor de afslaande bewegingen
extra opstelstroken gemaakt. Het fietsverkeer kan
daardoor niet gewoon langs de straten afgewikkeld
worden, met als gevolg vreemde oversteekbewegingen
en een superonveilige situatie. Het plein zelf is ook geen
fijne plek.
Eind 2020 wordt geëxperimenteerd met het afsluiten van de Weesperstraat voor doorgaand verkeer.
Benieuwd wat er uitkomt en wat vervolgstappen worden! Ik hoop dat ook naar simpele oplossingen gekeken
wordt: opstelstroken eraf – minder doorgaande banen.
Als de tram gewoon met het verkeer mee gaat rijden
komt er veel ruimte op het plein zelf ter beschikking –
het hoge deel dat onderdeel uitmaakt van het dijktracé
en het lage deel met alle relicten onder de grond. Daar
valt in het ontwerp vast iets vrolijks mee te doen. Blijft
natuurlijk de vraag of bebouwing dit scharnierpunt in de
stad niet veel beter maakt. Ideeën daarvoor kunnen we
ophalen in een open ideeënprijsvraag. Beter lijkt me een
paar gerichte opdrachten te geven om varianten met
gehele en gedeeltelijke bebouwing in beeld te brengen.
Vooralsnog lijkt mij de leukste om een Aäron-huis te
bouwen tegen de kerk aan en op het plein een paviljoen
met een verdiepte tuin!
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Reductietekening van de Amsterdamse grachtengordel en ideaalstad van Stevin, Casper van der Hoeven, Rob Louët en Jos Louwe, 1980

Stadsontwerp - Groot idee, kleine trucjes

14

In het voorjaar van 1980 presenteerden Casper van der Hoeven, Rob Louët en Jos Louwe hun
afstudeerwerk voor een bomvolle tentoonstellingszaal op Bouwkunde. Onderdeel van het ontwerpproces
was een plananalyse van de Amsterdamse grachtengordel. Ze tekenden de grachtengordel als een
lineair systeem en vergeleken dit met de blokkenstructuur van de ideaalstad van Simon Stevin, het grote
leerstuk van de Hollandse stedebouw in de 17de eeuw. De tekening maakte het mogelijk de verschillen
tussen het model en de gekozen oplossingen in Amsterdam scherp te benoemen. Ook de verschillen
tussen het westelijk deel van de grachtengordel (de 3de uitleg 1610-1625) en het zuidelijk en oostelijk
deel (de 4de uitleg 1655-1680) kwamen duidelijk naar voren.
Casper en Jos werkten het afstudeeronderzoek in de jaren daarna om tot het invloedrijke boek Amsterdam
als stedelijk bouwwerk, een morfologiese analyse.1 Anders dan tot dat moment gebruikelijk staat niet
de analyse van teksten en plantoelichtingen centraal, maar de analyse van de feitelijke stadsvorm en
van de ontwerpen, die er voor gemaakt zijn. Allerlei reductie- en montagetechnieken worden ingezet
om de gebouwde stadsvorm in al zijn complexiteit beter te begrijpen.
Dat is nog steeds nodig. De Amsterdamse grachtengordel wordt in de meeste stadsbeschrijvingen, van
toeristengidsen tot wetenschappelijke literatuur, aangeprezen als een wonder: ‘een meesterlijk staaltje
van hydraulische techniek, stadsplanologie en een weldoordacht samengaan van constructiewerk
en stadsarchitectuur’.2 Als essentie van het wonder wordt vaak de halvemaanvormige plattegrond
genoemd met de drie parallelle grachten. Dit embleem is een sterk merk, vergelijkbaar met de drie
Andreaskruisen, maar vertroebelt een precieze blik.
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Nieuw onderzoek
De laatste jaren is in wetenschappelijk onderzoek veel
nieuw materiaal gepubliceerd, dat het ‘wonder’ meer
realistische proporties geeft. Ranjith Jayasena laat
met mooie kaarten in Graaf- en modderwerk zien dat
wat doorgaans aangeduid wordt als 1ste, 2de, 3de en
4de uitleg uit vele deelprojecten bestond.3 Daarnaast
biedt vooral het promotieonderzoek van Jaap-Evert
Abrahamse De grote stadsuitleg van Amsterdam een
scherp inzicht in de praktische oplossingen die generaties stadsontwerpers in de 16de en 17de eeuw vonden
voor nieuwe uitdagingen – Bilhamer, Ockers, Staets, De
Rij, Stalpaert. 4
Een heikel punt in de interpretatie van de plannen voor
de grachtengordel was lang de vraag of er een vooropgezet plan is geweest bij de 3de en 4de uitleg – een soort
masterplan voor de grachtengordel. Dat zou het wonder kunnen verklaren. Stadarchivaris Boudewijn Bakker
ontpopte zich als een hartstochtelijk pleitbezorger van
deze veronderstelling.5 In de archieven is er echter geen
aanwijzing voor gevonden. Hoewel veel materiaal door
brand is verdwenen maakt Abrahamse – doorbordurend op analyses van Jansen en Van Essen – aannemelijk dat er geen masterplan is geweest. Hij benadrukt
de praktische, bijna opportunistische aanpak van de
Amsterdamse bestuurders en ontwerpers, niet gericht
op een ideaal, maar op een optimaal resultaat. Maar hoe
moet je optimaal in dit kader interpreteren?
Simon Stevin en het concept van uitbreidbaarheid
van de stad
Er mag dan weliswaar geen masterplan voor de grachtengordel bestaan hebben in de klassieke, 19de eeuwse
zin, maar ik denk dat de ontwerpers van de 3de uitleg
wel een duidelijk idee hadden over het vervolg en daarbij zullen ze vast geïnspireerd zijn geweest door de ideeën van Simon Stevin.
Simon Stevin was een multitalent. Hij kwam uit Brugge
en verruilde Vlaanderen in 1583 voor Holland, net als
veel andere protestanten, om te gaan studeren aan de

net opgerichte universiteit in Leiden. Hij publiceerde
verschillende wetenschappelijke studies op wiskundig
en natuurkundig terrein, maar deed ook allerlei praktische uitvindingen. Hij verbeterde de poldermolen,
bouwde een zeilwagen, introduceerde nieuwe vestingbouwprincipes (zoals in De Sterctenbouwing uit 1594)
en adviseerde Prins Maurits bij de aanleg van legerkampen en allerlei fortificaties.
In 1600 was Stevin één van de oprichters van de Duytsche
Mathématicque, de Nederlandstalige Ingenieursschool
aan de Leidse Universiteit. Hier werden militair ingenieurs, vestingbouwers en landmeters opgeleid. Stevin
gaf een uitgebreid advies over het curriculum van de
opleiding.
Een deel van zijn studies is in 1605 en 1608 gebundeld
onder de titel Wisconstighe Ghedachtenissen.6 Na zijn
dood in 1620 werd een reeks manuscripten gevonden,
die door zijn zoon geordend en uiteindelijk in 1649 uitgegeven is. Charles van den Heuvel heeft het meest
tot de verbeelding sprekende deel De Huysbou met het
hoofdstuk Van de Oirdeninghe der Steden recent vertaald en opnieuw uitgegeven.7
Van de Oirdeninghe der Steden is in feite het eerste
handboek stedebouw in de Nederlandse taal met allerlei verwijzingen naar de praktijk van waterhuishouding,
grondgesteldheid, klimaat, economie en stedelijke ontwikkeling in de snel groeiende Hollandse steden van dat
moment. Ed Taverne analyseerde de denkwereld van
Stevin en de invloed ervan op de 17de eeuwse stadsuitleg in Holland (en Scandinavië) in zijn proefschrift
uit 1978 In ‘t land van belofte: in de nieue stadt.8 Hij stelt
daarin ook dat de tekst van het handboek van voor 1594
moet dateren. Voordat de grote uitbreidingsoperaties
van veel Hollandse steden in de 17de eeuw startten
was er dus al een uitgewerkt idee over een wenselijke
aanpak van de opgave voor handen. Taverne veronderstelt dat een hele generatie landmeters onder andere
via de Leidse opleiding met deze ideeën vertrouwd was
geraakt.
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Plattegrond ideaalstad van
Stevin

De classicistische idealen van regelmaat, efficiency
en ‘lijksijdigheit’ (symmetrie) spelen in het traktaat
een belangrijke rol. Dat komt ook tot uitdrukking in
de plattegrond van Stevins’ ideaalstad. Anders dan
veel Italiaanse voorbeelden heeft deze ideaalstad een
orthogonale grondvorm. Dominant zijn het waternetwerk met drie parallelle grachten en een eindeloze
reeks regelmatige, stedelijke bouwblokken. Midden in
de stad liggen de belangrijkste gebouwen en openbare
ruimten op een as dwars op het grachtensysteem: het
vorstelijk hof, de grote markt, het vis- en vleeshuis, de
grote kerk, het beursplein, het stadhuis met gevangenis en tuchthuis, de hogeschool en het armenhuis. Een
secundair systeem van kerken en markten completeert
het schema.
Rechts op de tekening zie je – gestippeld – een mogelijke uitbreiding van de stad. Dit aspect heeft in de literatuur nog weinig aandacht gekregen, maar is van groot
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belang. In het concept van een ideale stad hoort een
idee over groei en ontwikkeling!
Hieronder volgt een kort fragment uit de door Van den
Heuvel in het Engels vertaalde tekst, waarin Stevin
ingaat op het principe van uitbreidbaarheid in zijn ideaalstadschema. De Engelse tekst is beter te volgen dan
het Oudnederlands!
On the Like-sided Expansion of the Town
The preceding town is, both internally and externally
like-sided in form. But since in prosperous towns expansion often occurs; which if it is not clearly thought out
and where it might take place with disorderly unlike-sidedness, through suburbs, pleasure houses and other
buildings, that people have built outside the town and
which could not be demolished without great damage
and inconvenience, if one is to expand with a like-sided layout, so one can prevent this by planning these

streets and blocks similar to those in the town at both
the short ends of the town, as the dotted lines outside
the town indicate, selling only the blocks for each person
to sow or build as he wants and that to this purposes: It
being decided to expand the town, it shall be done at
the above-mentioned two short ends, putting up walls
and bastions in the canals G, H, I, K, out of which they
were built, and making the extension just as large on
each side, so that what is now the centre may remain
the centre, both for the general convenience as described above, and because those who have their houses
and plots there come to no harm if something else was
done, and to preserve like-sidedness. And because the
above-described dotted streets outside the town have
remained unbuilt-on, this will prevent the nuisance of
having to demolish houses or buildings in order to build
with like-sidedness.
Supposing now someone were to say, that in this way
the town will become longer without becoming broader:
I would answer that it is not my intention to make the
town broader even if they were ten times as long, for the
following reason: if the centre or market of an extremely
large city is a long way from the city gates, it becomes a
nuisance for those who have to bring fresh herbs, fruit,
and other foodstuffs from outside every day: also for the
Inhabitants who often go out of the city to their gardens
and country houses, or who want to walk in the countryside, to amuse themselves (..).

Opvallend in de tekst is het pleidooi voor de uitbreiding van de stad in één richting. Stevin ligt daarmee een
paar eeuwen voor op de theorievorming over de lineaire
stad.9
Voor dit betoog is vooral het idee van groei zelf van
belang. De ideale stad van Stevin is niet afgerond, maar
is een stad die zich op een vanzelfsprekende manier kan
ontwikkelen. Het uitbreiden van het watersysteem met
de grachten is daarvoor de drager. Met het oog op allerlei ongeplande, maar te verwachten ontwikkelingen kun
je hiervoor bovendien maar beter strenge ruimtelijke
reserveringen maken.
Uitbreidbaarheid in de 3de en 4de stadsuitleg
Uit overgeleverde teksten is bekend dat stadstimmerman – en baas van het Stadsfabriekambt – Hendrick
Staets samen met zijn collega-landmeter Lucas Sinck in
de periode 1611-1613 een serie tekeningen maakte van
een grote uitbreiding van Amsterdam binnen een regelmatige reeks van bolwerken rond de stad. De originelen
zijn verloren gegaan, maar in de stadsbeschrijving van
Pontanus uit 1614 zijn twee kaarten opgenomen die een
indruk geven van het ontwerp.10
De ontwerpstudie van Staets leidde in 1613 tot het
besluit van de vroedschap tot een gefaseerde aanleg
van de nieuwe stadsuitbreiding. Pragmatisch? Zeker.
Maar kijk eens naar het enorme gebied dat alleen al aan

Pontanus: Plattegronden van
Amsterdam 1611 en 1613,
gebaseerd op ontwerpstudie
Hendrick Jacobsz Staets.
Links: gestippeld het
regelmatige fortificatieplan
voor de stad als geheel uit
1611. Rechts: de uitgewerkte,
compactere fortificaties aan
de westzijde van de stad
uit 1613 met gestippeld het
oorspronkelijke voorstel uit
1611.
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Keyzer en Frans Oetgens – het werk van Stevin kenden
en onderling bediscussieerden. Zij waren bij allerlei projecten in de Republiek betrokken en oriënteerden zich
breed. Stevin’s ideeën waren bovendien wijd verspreid,
zoals Taverne overtuigend aantoont.12 ‘Fasering’ past
ook heel goed bij de pragmatische aanpak van de stadsuitleg zoals Abrahamse die benoemt.

Plattegrond Amsterdam,
Blaue, 1649; de 3de uitleg
nagenoeg voltooid.

de westkant binnen de nieuwe stadswal ontwikkeld kon
worden! Het was verstandig de uitbreiding te faseren.
Het gestippelde vervolg en de manier waarop de nieuwe
uitbreiding aan de zuidkant beëindigd werd – bij wat we
nu kennen als de Leidsegracht – laten ook zien dat op
een vervolgstap geanticipeerd werd. De grachten kunnen gemakkelijk doorgetrokken worden in een vervolg.
De 3de uitleg is ontegenzeggelijk bedoeld als fase 1 van
een groter project. Hoe dat precies vorm te geven was
van later zorg.
Kende Staets het werk en de benadering van Stevin?
Het ideaalstadschema en de toelichting waren in 1611
nog niet in druk verschenen. Stadsarchivaris De Roever
heeft de Kroniek van Staets met een opsomming van
alle projecten waar Staets aan werkte opnieuw uitgegeven.11 Het is onduidelijk of Staets de opleiding aan de
Duytsche Mathematique volgde. Ik ga er echter van uit
dat Staets en zijn collega’s van het Stadsfabriekambt
– Lucas Sinck, Cornelis Danckertsz de Rij, Hendrick de
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Differentiatie en samenhang in de 17de eeuwse
stadsuitleg
Maar hoe doe je dat dan? De 3de uitleg had nog een vrij
simpele opzet met vier, betrekkelijk autonome fragmenten: de drie grachten, de Jordaan, de Haarlemmerbuurt
en de westelijke eilanden. De 4de uitleg was een stuk
groter en de ondergrond was veel complexer met
bestaande elementen als Amstel en Boerenwetering,
de Heiligeweg en de St.Anthonisdijk. De gekozen oplossing voor de ‘beëindiging’ van de drie grachten bij de
Heiligeweg maakt het vervolgtraject ook weer niet heel
voor de hand liggend.
De uitzonderlijke kwaliteit van het ontwerp voor de 4de
uitleg zit ‘m niet alleen in een meer uitgesproken idee
over de samenhang van verschillende delen van de uitleg en de betekenis er van voor de stad als geheel, maar
vooral in de simpele, maar doeltreffende oplossingen
voor alle inpassingskwesties.
Volgen we het ontwerpproces van Dankertsz De Rij
en Stalpaert tussen 1660 en 1662 – van de ontwerpfase zijn verschillende tussenstappen in het stadsarchief
bewaard –, dan springen de volgende elementen van
het stadsontwerp er uit:
1. De contouren van de uitleg worden bepaald door
de vesting met de regelmatige reeks van bolwerken en de daaruit afgeleide plaats van de poorten.
Gevarieerd kan worden met de plaats van knikken
in het systeem. De aansluiting op de 3de uitleg
wordt bijvoorbeeld al in de eerste stap verruimd.
2. Een tweede vertrekpunt vormt de rechtgetrokken
en versmalde Amstel. De richting van de Amstel
wordt bepaald door de zichtlijn op de torens van de

3.

Oude en de Zuiderkerk. Maar ook hier kan een beetje geschoven worden. In de reeks zitten een paar
handige as-verdraaiingen. Om de rivier er goed in
te krijgen moesten een paar panden bij – wat we nu
kennen als – de Blauwbrug gesloopt worden. Als je
goed kijkt zie je de aanpassing daar nog steeds.13
Kern van het ontwerp voor de 4de uitleg is het
deel van de grachtengordel aan weerszijde van de
Amstel, met de grachten, radiaalstraten, poortpleinen en ringstraten.
• Haaks op de Amstel zijn de drie grachten
geprojecteerd. Net als in de 3de uitleg is de
Keizersgracht wat breder dan de andere. De
blokken tussen Herengracht en Keizersgracht
hebben de grootste kavels.
• Parallel – niet direct langs de Amstel – zijn twee
radiaalstraten geprojecteerd naar Utrecht en
Weesp. De ligging van de beide radiaalstraten
wordt bepaald door de ligging van de poorten
tussen de bolwerken. De straten zijn op hun
beurt opgespannen tussen de oude en de nieuwe poortpleinen, Botermarkt (Rembrandtplein)
en Veemarkt (Frederiksplein) aan de Utrechtse
zijde, Houtmarkt (Jonas Daniel Meijerplein) en
Weesperplein aan de Weesperzijde.
• In het weefsel worden nieuwe elementen toegevoegd: straten in ringrichting. De 3de uitleg kent
alleen een ringstraat direct langs de bolwerken
– de huidige Lijnbaansgracht. In de 4de uitleg
worden twee extra ringstraten toegepast: een
route die de oude poortpleinen verbindt en een
straat tussen Keizersgracht en Prinsengracht.
Deze ringstraten functioneren als een soort servicestraten, bijvoorbeeld ten behoeve van koetshuizen ‘achter’ op de diepe grachtenkavels.
Bruggen over de Amstel maken de ringstraten
continu.
De middelste ringstraat krijgt in de laatste ontwerpstap van Stalpaert bij iedere knik een
plein met een kerk – de huidige Kerkstraat.

4.

5.

De heldere orthogonale opzet en de sterke differentiatie van de openbare ruimte geven dit deel van
de grachtengordel een uitzonderlijke kwaliteit.
De overgang van het centrale deel van de 4de uitleg
rond de Amstel naar de op dat moment al gerooide oostelijke eilanden (1650-1658) wordt gemaakt
door een nieuwe reeks haveneilanden, aansluitend
bij de haveneilanden uit de 2de uitleg (Uilenburg
en Valkenburg). De St. Anthonisdijk krijgt daartoe
een nieuw tracé, via Rapenburgerstraat en Hoogte
Kadijk. De ringstraten lopen door in de geprojecteerde haveneilanden en zorgen voor continuïteit.
Aan de overgang van het centrale deel rond de
Amstel naar de 3de uitleg ontleent de 4de uitleg
wellicht het meest zijn faam. In de vroegste tekening is nog sprake van twee knikken in het nieuwe
grachtensysteem, met relatief scherpe hoeken van
57 respectievelijk 53 graden (De Rij 1660 – 1). Door
een extra knik te introduceren worden de hoeken
‘vlakker’ en de grachten meer continu: via knikken
van 58, 21 en 30, respectievelijk 60, 20 en 29 (De Rij
1660 – 2 en 3), naar 50, 30, 30 (De Rij 1660 – 4) en
uiteindelijk naar 42, 35, 30 (Stalpaert 1662 – 1).
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Cornelis Danckertsz de Rij
1660 – no. 1

Cornelis Danckertsz de Rij (?)
ca. 1660 – no. 2
Cornelis Danckertsz de Rij (?)
1660 – no. 3

Cornelis Danckertsz de Rij
1660 – no. 4
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• Op de knikken wordt een dwarsgracht toegepast:
Reguliersgracht,
Spiegelgracht,
Leidsegracht.
• Vooral de tekening van De Rij 1660-4 laat goed
zien hoe regelmatig het systeem is opgezet,
compleet met gestippelde bissectrices in de
knikken en allerlei aantekeningen op de schets.
Je ziet De Rij in de Stadstimmertuin in de weer
met zijn lineaal, passer en tekenhaak!
• De extra knik maakt het ook mogelijk om de
route richting Leiden als radiaalstraat te behandelen net als in het centrale deel rond de Amstel.
Het is mooi om te zien hoe in het weefsel rond
deze radiaalstraat door kleine verdraaiingen alle
straten en grachten uiteindelijk vanzelfsprekend aansluiten. Geen hoek is hier haaks, maar
het past precies.
• Door de extra knik ontstaat ook een extra
rechtstand met een bijbehorende radiaalstraat: de Vijzelstraat. Deze komt niet uit bij een
poort met een poortplein en een aansluitende
landroute. Hij dient eigenlijk nergens voor. In de
19de en 20ste eeuwse uitbreiding van de stad
bewees de straat echter zijn waarde. Het werd
de vanzelfsprekende Noord-Zuidlijn.
De Platte gront van d‘ oude en nieuwe Royinge der Stadt
Amsterdam, getekend door Daniel Stalpaert in 1662 is
een hoogtepunt in het Amsterdamse stadsontwerp. De
tekening van 20 jaar later brengt mooi in beeld hoe succesvol de 4de uitleg was.
Na 1681 wordt echter teruggeschakeld: minder snelle
groei van de bevolking, minder vraag naar haveneilanden. Dat betekent een nieuwe kans: laten we een tuinengebied maken binnen de vestingwal! Pragmatiek
biedt mogelijkheden.
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Platte gront van d ‘oude
en nieuwe Royinge der
Stadt Amsterdam – Daniel
Stalpaert 1662

De nieuwe uitleg – Daniel
Stalpaert 1681
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Poster voor Amsterdam 700 jaar, 1975

Amsterdam 700 en de onwaarschijnlijke
ontwikkeling van de binnenstad

15

Onder het motto ‘wonen-werken-spelen’ vierde de stad in 1975 een jaar lang het 700-jarig bestaan.
In de aanpak van de manifestatie werd een nieuwe koers voor de stad uitgezet. Kijk je terug, dan is
duidelijk dat hiermee de basis is gelegd voor de sterke ontwikkeling van het toerisme in de decennia
daarna.
In totaal werden in 1975 maar liefst 260 evenementen georganiseerd. Daar hoorden ‘bekende’
typen evenementen bij zoals symposia, exposities, tekenwedstrijden, het planten van bomen,
muziekconcoursen en het bloemencorso. Ook de zesdaagse manifestatie Mokum-700 in de RAI zou je
hier onder kunnen scharen: een zesdaagse ‘beurs’ met allerlei festiviteiten tegen een bordkartonnen
grachtendecor. Op de feitelijke verjaardag van de stad op 27 oktober hadden de basisscholen een dag
vrij, klingelden de carillons en was er ’s avonds een groot vuurwerk op het Museumplein. So far so good.
Echt vernieuwend waren evenementen, waarin de stad zelf het decor vormde, zoals de marathon en Sail;
evenementen die vervolgens ook jaarlijks of vijfjaarlijks terugkeerden. Dit nieuwe type evenementen
trok veel bezoekers; niet alleen uit Amsterdam, maar ook uit de regio en de rest van Nederland. Minder
bekend is dat ook het Jordaanfestival en het Festival of Fools in 1975 voor het eerst georganiseerd
werden. De ‘tent-happening’ in de zomer van 1975 op het Museumplein is de bakermat van de Uitmarkt
en De Parade; van de ‘muziekvloot’ tijdens het Holland Festival is het maar een klein stapje naar
de Prinsengrachtconcerten. Vanaf april werd de stadsilluminatie ontstoken: bruggen en bijzondere
gebouwen aangelicht.
Een tweede element van vernieuwing is de inzet van allerlei media: naast boekjes, vlaggen, posters en
beschilderde trams werd een telefonisch informatienummer geopend en werden regelmatig enquêtes
gehouden. Uitzendingen op radio en televisie brachten de evenementen bij je thuis.
Een derde vernieuwing waren grote investeringen in nieuwe bezoekersfaciliteiten, waaronder het
Amsterdams Historisch, het Joods-Historisch in de Waag, het Bijbels Museum en het Filmmuseum. Ook
twee grote hotels met ieder meer dan 600 kamers openden hun deuren: Sonesta en Marriot. Het begin
van een lange rij investeringen in de culturele en toeristische infrastructuur.
Alles bij elkaar een groots feest! De stad nodigde uit. Ook letterlijk: gedurende het jaar verwelkomde
het gemeentebestuur maar liefst 3.711 gasten bij 47 diners en 36.614 gasten bij 131 officiële recepties.
14.354 personen werden uitgenodigd voor 121 rondvaarten.
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Kroniek van een roerig feestjaar
Een boeiend overzicht biedt het Stedelijk Jaarverslag
1975. Ter herinnering aan het feestjaar verscheen een
speciale, rijk geïllustreerde editie. Behalve aan de feestelijkheden zelf wordt daarin ook aandacht besteed aan
heftige gebeurtenissen gedurende het jaar zoals de gijzelingsactie in het Indonesisch consulaat en de rellen bij
de ontruiming van panden in de Nieuwmarktbuurt. Ook
de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november
komt – zij het marginaal – aan de orde.
Een terugkerend thema in het Jaarverslag zijn de scherpe politieke en bestuurlijke controverses; niet tussen
het gemeentebestuur en de oppositie in de raad, maar
binnen het gemeentebestuur en tussen de coalitiepartijen PvdA, CPN, PSP en PPR onderling.
Januari
01 Concert Amsterdams Philharmonisch Orkest
in de Westerkerk, toespraken Frits de Jong
en Ietje Diepenhorst; jubileum-nieuwjaarsouverture
Sieto en Marijke Hoving in de Stadsschouwburg; opening in de Waag op de Nieuwmarkt van Joods Historisch
Museum en Geschiedkundig Medisch-Pharmaceutisch
Museum, uitgave postzegel Amsterdam-700.
Februari
02 Opening symposium ‘Tussentijds bestek
1975’ door koningin Juliana; operette ‘De
verkochte bruid’ in Carré; verschijnen ‘700 centen boek’
(gemeentegiro, 55.000 exemplaren), ‘De jarige stad’
(Han Hoekstra, kleuterscholen), opening overzichtstentoonstelling ‘De Beurs van Amsterdam 1475-1975’.
Maart
03 Prijsuitreiking nationaal vioolconcours in Van
Goghmuseum; ‘Plant je eigen boompje’; aanbieding 17.000 bloembollen door de Keukenhof; opening
Marriothotel Leidse Bosje en Sonestahotel Hekelveld;
uitreiking 1700 cjp-feestpaspoorten in het kader van
het project ‘Amsterdam laat naar je kijken’; ontrui-

ming kraakpanden Rechtboomsloot Nieuwmarktbuurt;
demonstraties.
April
04 Opening deel ringweg A10-west; ontruiming panden Lastageweg; demonstraties;
onthulling monument Vrouwen van Ravensbrück op
Museumplein; schenking 15.000 tulpen aan 350-jarig
New York; aanplant 700 Oostenrijkse sparren in
Rembrandtpark; ontsteking stadsilluminatie; cadeaus
van 700 Amsterdamse kinderen voor jarige koningin en
Pieter van Vollenhoven.
Mei
05 Opening tentoonstelling Florijn ‘75 in
Amstelpark; internationaal diamantcongres; eerste steen voor ‘Mokum-700’ in de RAI; introductie evenemententelefoon; opening tentoonstelling
kindertekeningen in De Bijenkorf; opening tiendaagse
‘tenthappening’ ‘Boek en Stad’ op Museumplein met
annex filmprogramma in Stedelijk Museum; opening
kijkdozen-expositie schoolkinderen in Tropenmusuem;
marathon Amsterdam-700; openbaarvervoerrally.
Juni
06 Opening beeldenexpositie Amstelpark met
160 werken en beeldenroute Museumplein;
opening tentoonstelling ‘Kunst als regeringszaak’ in
Paleis op de Dam; opening nieuwe vestiging Bijbels
Museum Herengracht; presentatie Amsterdam-700kwartetspel; expositie ‘100 jaar Amsterdamse affiches’ verlengd; proefritten metro oostlijn; opening
expositie ‘Open Buis’ van GVB in nieuw metrostation
Weesperplein; feestballet en muzikale vloot Holland
Festival; Werkteater op het Museumplein; foto-expositie ‘Beelden van Amsterdam’ in Van Goghmuseum;
‘Mokum-700’ in de RAI - draaien, zwieren, zwaaien,
pierewaaien - miniatuur-Amsterdam - spuit elf - cafe
chantant - optreden Concertgebouworkest - Open
Amsterdams Klaverjaskampioenschap - chinees
vuurwerk.
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Juli
07 Opening expositie ‘Amsterdammers tekenen
hun stad’ in Arti et Amicitiae met 180 sinds
1934 in opdracht van de Gemeentelijke Archiefdienst
gemaakte tekeningen; opening foto-expositie ‘Een
stad voor allen’ in de gerestaureerde Dritte en Obbene
Sjoel aan de Nieuwe Amstelstraat door de burgemeesters Teddy Kollek van Jeruzalem en Ivo Samkalden van
Amsterdam; NIPO-enquete: 88 % van Nederlanders
is op de hoogte van Amsterdam-700; opening antiekmarkt Nieuwmarkt.
Augustus
08 Amsterdam-700 voetbaltoernooi - finale Ajax-Molenbeek 2-5; expositie ‘Sport in
Beweging’ in Amstelpark; opening expositie ‘Halte
75 - 100 jaar tram, 75 jaar GVB’ in Van Goghmuseum;
vierdaagse manifestatie Sail Amsterdam-700 - 18
tall-ships - 1 miljoen bezoekers - spiegelgevecht havencarnaval - 300 admiraalzeilende platbodems
- havententoonstelling - roeiwedstrijden - vuurwerk;
Sweelinck-orgelconcours in Oude Kerk; viering 300 jaar
Portugees-Israëlitische synagoge; uitgave fotoboek
Mozes Gans ‘De oude Amsterdamse Jodenhoek - Nu’;
opening De Pintohuis in de St.Anthoniebreestraat door
prinses Beatrix.
September
09 Afsluiting buitenactiviteiten Amsterdam-700
in Vondelpark; opening jeugdherberg aan het
Zandpad; opening Eerste Elektrische Museum Tramlijn;
tramparade; muziekfeest harmonie- en fanfareorkesten Koopmansbeurs; prijsuitreiking ‘Pieremachogel
‘75’; carillionconcours; Nachtwacht met mes toegetakeld; presentatie ‘Oorkondenboek van Amsterdam
tot 1400’; tentoonstelling ‘De geschiedenis van
Amsterdam-Noord’ in Tolhuis; corso ‘Bloemen voor
Amsterdam’; internationaal congres ‘Stad in Beweging’
in Tropenmuseum; opening Sporthallen Zuid; opening expositie ‘Amsterdam Gespeeld Plezier’ in het
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Toneelmuseum; opening tentoonstelling ‘Een toekomst
voor ons verleden’ in het Rijksmuseum in het kader van
het Monumentenjaar 1975; heropening gerestaureerd
Rembrandthuis en Ronde Lutherse Kerk.
Oktober
10 Optredens amateurkoren in Jaap Edenhal;
opening ‘Spinoza’ in Arti et Amicitiae; première musical ‘De Engel van Amsterdam’ in Carré; 27
oktober 1975 - verjaardag - fruit- en bloemengroet
ziekenhuizen en verpleeghuizen - vrije dag gemeenteambtenaren - cafés een uur langer open - vlaggen
- beschuit met muisjes voor de familie van nieuwe
baby’s - sportinstuif - opening Amsterdams Historisch
Museum Kalverstraat door de koningin - jubileumvuurwerk op het IJ; opening tentoonstelling ‘De familie Kopenhagen’ in de Ronde Lutherse Kerk; opening
Nederlands Filmmuseum in paviljoen Vondelpark;
nationaal standwerkersconcours op de Dam; opening manifestatie ‘Eva-nement en A’dam-benemend’
van Federatieve Vrouwenraad in Van Goghmuseum;
Jumping Amsterdam-700.
November
11 Simulatiespel ‘Amsterdam als speelveld
van ruimtelijke beslissingen’ op de VU;
opening expositie ‘Europort’ in de RAI door Zweedse
minister van arbeid; opening gerestaureerde English
Reformed Church op het Begijnhof in aanwezigheid
van de Engelse koningin-moeder; symposium rond
de door Jan Lambooy geschreven brochure ‘Welvaart
voor Amsterdam?’; Sinterklaas plant één van twaalf
iepen rond het monument op de Dam voor de stichting ‘t Groene Hart van Amsterdam; expositie ‘Jacob
Olie en Amsterdam’ in Gemeentearchief; symposium in de RAI ter gelegenheid van 75 jaar Gemeentelijk
Havenbedrijf; bijeenkomsten en manifestaties ter gelegenheid van onafhankelijkheid van Suriname; opening expositie ‘700 jaar Nieuws in Amsterdam’ in de
Universiteitsbibliotheek.

December
12 Gijzeling 25 personen in het Indonesische
consulaat; presentatie ‘Ik moet omzien
naar een kleinere woning, want mijn gezin wordt te
groot’ geschreven door Egbert Ottens ter gelegenheid
van het 60-jarig bestaan van de Gemeentelijke Dienst
Volkshuisvesting; ter beschikkingstelling wethouderspost door Han Lammers (PvdA); opzeggen vertrouwen in
wethouder Roel van Duijn (PPR); 150 jaar stedelijke gasvoorziening; Amsterdam-700 concert door de Wiener
Philharmoniker in het Concertgebouw; Eurovisieuitzending van kerstmatinee Concertgebouworkest;
workshops, fora, muziekoptredens in het kader van
het Crea-festival - 150 optredens verspreid over de stad
door 1500 medewerkers voor 10.000 Amsterdammers;
filmfestival ‘Amsterdam in fragmenten’ in de Ronde
Lutherse Kerk; opening Slotervaartziekenhuis; terugblik op Amsterdam-700 op oudejaarsavond op de
Nederlandse televisie.
U-turn
In 1993, bij de presentatie van zijn Masterplan voor
de herinrichting van de IJ-oever in een afgeladen
Koepelkerk, stelde Rem Koolhaas het scherp: zonder
een aansprekende strategie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad in het nieuwe dienstentijdperk zou
Amsterdam in rap tempo afglijden tot een ‘aanhangsel’
van het onstuimig groeiende Schiphol. De luchthaven
groeide als kool en bereidde zich voor op een volgen-

de ronde door de voorgenomen aanleg van een vijfde
baan, de bouw van nieuwe terminals en vernieuwing
van het ondergrondse station met een stop voor hogesnelheidstreinen naar Brussel en Parijs. Het Masterplan
van Koolhaas en een hele reeks jonge ontwerpers uit de
‘OMA-stal’ sloot daar op aan met een nieuw perspectief
voor de ontwikkeling van het waterfront van de stad in
de bocht van het IJ bij het Centraal Station. De vrijkomende haveneilanden boden expansieruimte voor de
diensteneconomie met een rijtje nieuwe bankgebouwen op het Westerdokseiland en een overbouwing van
de sporen voor een combinatie van kantoren en voorzieningen op het Oosterdokseiland. Bij CS tekende WillemJan Neutelings de nieuwe openbare bibliotheek in een
omgekeerde stoomkap aan het IJ. Woningbouw op de
flanken completeerde het nieuwe perspectief.
Niet veel later trok ING – de belangrijkste financier –
de stekker uit het plan en leek de stad inderdaad af te
stevenen op een internationale bijrol. In 1996 leidde de
wens van de nieuw gevormde ABN-AMRO-bank om
haar hoofdkantoor bij station Zuid te vestigen echter tot
een radicaal ander perspectief. Grootschalige kantoorontwikkeling rond station Zuid, met directe connecties
over weg en spoor richting Schiphol en de andere grote
steden in de Randstad, bood de mogelijkheid om een
nieuw Central Business District te ontwikkelen, dat zich
misschien niet kon meten met de Docklands in Londen
en La Défense in Parijs, maar wel met vergelijkbare ini-

OMA (Rem Koolhaas,
Rients Dijkstra):
maquette IJ-oeverplan
in opdracht van AWF –
Amsterdam Waterfront
Financieringsmaatschappij,
1993; Willem-Jan Neutelings:
Openbare Bibliotheek in
omgekeerde stoomkap bij CS
aan het IJ, idem 1993.
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tiatieven in concurrerende steden als Berlijn, Milaan en
Frankfurt. Een nieuwe Noord/Zuid-metrolijn zou het
nieuwe CBD verbinden met de binnenstad.
De kracht van dit nieuwe perspectief werd in de jaren
daarna zichtbaar. Niet alleen in de reeks nieuwe torens
van banken, advocatenkantoren en consultancybedrijven op de ‘Zuidas’, maar ook in de wonderbaarlijke makeover van de binnenstad en het IJ. Oude bankgebouwen
werden in gebruik genomen door het Stadsarchief, door
hotels en door de voorhoede van bedrijven uit de nieuwe economie – Spaces, TomTom, Booking. Een hele
reeks nieuwe culturele voorzieningen in de binnenstad
opende de deuren.
Gesteund door het Open Skies-verdrag met de VS en de
oprichting van prijsvechters als Ryan Air en Easyjet nam
ook de bezoekersstroom naar de stad vanaf 1995 spectaculair toe. Het aantal hotelovernachtingen steeg van
3,5 miljoen in 1975, via 6 miljoen in 2005 en 11 miljoen in
het ‘Jubeljaar’ 2013 naar 17,5 miljoen in 2019.
Supercluster binnenstad
In de periode 2008-2012 kon ik in een samenwerkingsproject tussen de gemeente Amsterdam en de TU-Delft
uitgebreid onderzoek doen naar dit fenomeen. Object
van onderzoek vormden de clusters van faciliteiten voor
interactie in de vier grote steden en in Leiden en Delft. Al
snel werd duidelijk dat de ontwikkelingen in Amsterdam
van een ongekende omvang en kwaliteit waren.
De make-over van de Amsterdamse binnenstad sloot
aan op de Amsterdam-700-initiatieven en startte
met de renovatie en uitbreiding van bestaande instellingen zoals het Anne Frankhuis (1987-1999), het
Concertgebouw (1985-1988), het Joods-Historisch in
de voormalige synagoges aan de Nieuwe Amstelstraat
(1987) en de uitbreiding van het Van Goghmuseum
(1988). De herinrichting van het Museumplein (19921999) vormde vervolgens de opmaat voor de herinrichting van alle grote stadspleinen – Spui, Dam,
Rembrandtplein, Leidseplein. De langdurige renovaties van het Rijksmuseum (1995-2013), het Stedelijk
Museum (2003-2012) en het Scheepvaartmuseum
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(2009-2011) vormden het sluitstuk van de uitbreiding
en modernisering van bestaande instellingen.
Voor nieuwe en te krap behuisde instellingen boden
het Oosterdok en de vrijgekomen eilanden rond
CS in het IJ onvermoede kansen. Amsterdam werd
opnieuw een stad om het IJ door het vernieuwde CS
en nieuwe publieke voorzieningen zoals Nemo en het
Scheepvaartmuseum, het Muziekgebouw, Bimhuis en
PTA, de Openbare Bibliotheek, het Paleis van Justitie,
Eye, de Tolhuistuin en als onvermoed klapstuk de
A’damtoren.
De kwaliteit van de interactiemilieus in de binnenstad
en rond het IJ werd versterkt door de uitbouw van congres-, convention- en festivalfaciliteiten (RAI, Beurs van
Berlage, NDSM, Westerpark) en door een ongekende
clustering in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.
Alle faculteiten van de AHK rond het Mr.Visserplein
e.o.; de concentratie van de HvA op de kop van de
Wibautstraat; de clustering van de UvA-faculteiten
op het Binnengasthuis, het Roeterseiland en – samen
met de VU – op het Sciencepark. Het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs in de stad nam toe van
bijna 70.000 in 1995 (HBO 28.201, UvA 26.845, VU
14.239 (OIS)) tot meer dan 100.000 in 2015 (AHK 2.956,
HvA 46.764, UvA 30.473, VU 22.897, excl. de Rietveld
Academie en InHolland in Diemen).
In ‘De Hollandse Metropool’ uit 2012 duidde ik de clustering van interactiemilieus in de Amsterdamse binnenstad nog aan als een verzameling van centra, pleinen en
kwartieren. Enkele van deze clusters zouden mogelijk
een kwaliteits- en schaalsprong kunnen maken en zich
kunnen ontwikkelen tot een ‘gemengd binnenstadsdistrict’ respectievelijk een ‘cultureel district’.
Deze ontwikkeling is echter veel sneller gegaan en bleek
veelomvattender dan in 2012 verwacht. Je kunt rustig stellen dat de Amsterdamse binnenstad als geheel
zich ontwikkelde tot een supercluster: een uitzonderlijke samenklontering van metropolitane functies in een
gebied met een straal van 1,5 kilometer en minstens 100
M gebruikers per jaar.

Stadhouderskade bij het
Leidseplein, Vondelpark en
Rijksmuseum.

Nieuwe Keizersgracht bij
de Hermitage (zonder
geparkeerde auto’s)
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Hoe verder?
Na het jubeljaar 2013 en de onwaarschijnlijke groei van
de toeristenstroom is heel wat afgediscussieerd over een
uitweg. Kan Amsterdam zonder toeristen? De coronacrisis bracht de schoonheid van een stille stad nadrukkelijk in beeld. Gesloten hotels en naar studentenkamers
omgeboekte AirBnB-appartementen maakten duidelijk
dat een andere koers daadwerkelijk voorstelbaar is.
De stad zou bijvoorbeeld vrijkomende gebouwen op
kunnen kopen en tijdelijk verhuren. Na de opening van
de nieuwe UvA-bibliotheek komt op een heel strategische plek de oude bibliotheek in het Doelencomplex aan
het Singel leeg. Dat is in 2025 een mooie plek voor een
goed debat over de toekomst van de stad.
De recente toename van het weekendtoerisme geeft
echter opnieuw te denken. Ik ben alweer een keer langs
de Bijenkorf-file vanaf de Blauwbrug gefietst. Fred
Feddes startte al in 2014 een campagne om nu serieus
werk te gaan maken van een autovrije binnenstad: Van
de 800 hectare die de Amsterdamse binnenstad meet,
is 45 ha beschikbaar als verkeersruimte. Een kwart hiervan is bestemd voor voetgangers en 11% voor fietsers.
Rijdende en geparkeerde auto’s souperen samen 60%
op.
Dat kan beter. De Nieuwe Herengracht bij de Hermitage
is altijd een verleidelijk beeld voor nog een paar autovrije grachten. Een echt grote klapper is afsluiting van
de Stadhouderskade tussen de Boerenwetering en de
Overtoom. Op de zondag van de marathon ieder jaar
oefenen we met dit principe. Het lijkt mij een goed
idee om in 2025 – 50 jaar na de eerste stadsmarathon in
Amsterdam – ter gelegenheid van 750 jaar Amsterdam
het herontwerp van de binnenstad zonder auto’s af te
hebben.
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Voetnoten
1. Stedelijk
jaarverslag
Amsterdam
1975,
Gemeentebestuur van Amsterdam, 1976.
2. Gegevens 2005, 2013, 2019 OIS – Amsterdam in
cijfers (2020 moet nog verschijnen, 17,5 M is verwachting uit september); gegevens 1975: Jaarboek
Amsterdam 1976.
3. Maurits de Hoog (2012) De Hollandse Metropool,
ontwerpen aan de kwaliteit van interactiemilieus,
Thoth, Bussum; met bijdragen van Verena Balz,
Rick Vermeulen, Miriam Verrijdt en Daan Zandbelt.
4. Onder ‘interactiemilieus’ wordt hier verstaan:
omgevingen voor ontmoeting en uitwisseling van
mensen, informatie, goederen en kapitaal. Het
‘gemengde binnenstadsdistrict’ betrof het gebied
rond de Dam, Haarlemmerbuurt en de Negen
Straatjes. Het ‘cultureel district’ is de combinatie
van het Museumkwartier, P.C.Hooftstraat en het
Leidseplein en omgeving.
5. In De Hollandse Metropool zijn interactiemilieus
gerangschikt naar oppervlak en bezoekersaantal.
Een ‘kwartier’ (zoals het Museumkwartier) heeft
een straal van 375 meter en telt minstens drie faciliteiten met een gezamenlijk bezoekersaantal van
minimaal 1 miljoen. Een gebied met een straal van
750 meter en minimaal 10 miljoen bezoekers wordt
aangeduid als ‘district’. Daarop doorbordurend zou
een ‘supercluster’ met een straal van 1,5 kilometer
100 miljoen bezoekers moeten trekken. De binnenstad haalt dat aantal als behalve het aantal overnachtingen en winkel-, museum-, dierentuin- en
festivalbezoekers, ook bioscoop- en restaurantbezoek van Amsterdammers en dagjesmensen meegerekend wordt, plus het dagelijks gebruik door
bewoners, werkers en studenten.
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Het logo van het project Wibautas

16

Wibautas

Hoe de lelijkste straat van Amsterdam om te bouwen tot een prettige stadsstraat? Toen ik halverwege
de jaren ’80 extern deskundige bij het Wijkopbouworgaan in de Oosterparkbuurt was geloofde
niemand dat dat zou kunnen. Een kans hierop deed zich eind jaren ’90 voor toen duidelijk werd dat de
verkeersdruk op de meeste toevoerwegen naar de binnenstad flink verminderde onder invloed van het
succesvolle parkeerbeleid van de stad én de opening van de Piet Heintunnel. Runs van het Verkeersmodel
Amsterdam lieten bovendien zien dat Wibautstraat, Weesperstraat en Valkenburgerstraat nog minder
belast zouden worden als de Prins Hendrikkade bij het Damrak ‘geknipt’ en het autoverkeer door een
nieuwe tunnel aan de IJzijde geleid zou worden. Rond de verkiezingen ging ik met die verwachtingen
op stap. Een nieuw college met naast de PvdA en D’66 ook de VVD en GroenLinks gaf vervolgens
opdracht om een Masterplan te maken voor het hele IJtunneltracé ten zuiden van het IJ – van het Prins
Bernhardplein bij het Amstelstation tot aan de IJtunnel.
De enige kans om een herinrichting daadwerkelijk voor elkaar te krijgen leek me het planproces zo open
mogelijk te maken. Het product zou niet een ambtelijk plan moeten zijn, maar een breder gedragen
idee. Samen met Niesco Dubbelboer maakte ik het procesontwerp. Cocreatie werd de formule, gericht
op kwaliteit en draagvlak.
In september 1998 – een half jaar na de verkiezingen – trapte wethouder Frank Köhler van GroenLinks de
Week van de Wibautas af. De wethouder nodigde uit. Sleutelfiguren uit de buurt deden mee zoals Stien
Krieger en Joke Krul, maar ook de Kamer van Koophandel, de winkeliersvereniging en de Hogeschool
van Amsterdam.
We presenteerden een Atlas met tientallen verbeteringsvoorstellen uit de voorafgaande decennia,
maakten fietstochten en wandelingen – ‘schouwen’ –, organiseerden gesprekstafels en een serie
lezingen in de HvA-gebouwen rond de Wibautas. In de loop van het najaar volgden ateliers en een
excursie naar brede, groene stadsstraten in Den Haag en Utrecht. We interviewden metroreizigers op
de stations en automobilisten bij de verkeerslichten. In een slotdebat in de Boekmanzaal op het stadhuis
werden de lijnen uitgezet.
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Masterplan Wibautas
In de discussies over de Wibautas domineerden drie
aspecten: het verkeer en de verkeersintensiteit natuurlijk, maar daarnaast de inrichting van de straten, met de
nadruk op het gebruik van de trottoirs en (veel meer)
bomen, en tot slot het programma. Bij dit laatste spraken we vooral over de begane grond van de gebouwen rond de straten en over de programmering van de
knopen rond de metrostations. Duidelijk was dat het
Wibauthuis gesloopt zou worden en dat de krantenredacties zouden vertrekken. Dat bood mogelijkheden.
En wat te denken van het Mr. Visserplein en de rare open
plekken bij het Rhijnspoorplein en de IJ-tunnel?
Mooie en lelijke architectuur lieten we zorgvuldig buiten
beschouwing. Als we zouden starten met het herontwerp van de openbare ruimte, dan zou de architectuur
wel volgen.
Achteraf kun je zeggen dat de drie ‘modellen’ die we
bediscussieerden – stadsstraat, boulevard, grootstedelijke as – betrekkelijk obligaat waren. Maar behalve felle
tegenstanders van autoverkeer bleken er ook heel wat
fervente supporters van grootstedelijke ontwikkeling te
zijn. Dit leidde tot vrolijke discussies, veel uitzoekwerk
en uiteindelijk tot een vanzelfsprekend compromis:
herinrichting van gevel tot gevel van het hele tracé; met
een groene Wibautstraat met 2 x 2 rijstroken én meer
ruimte voor voetgangers en fietsers, versmalling van de
Weesperstraat tot 2 x 1 rijstrook en een meer uitgekiende inpassing van het autoverkeer op het Mr. Visserplein
en bij de entree van de IJtunnel.
Grootstedelijke ontwikkeling was mogelijk door een
verdergaande concentratie van gebouwen van de
Hogeschool rond het Rhijnspoorplein (bij metrohalte
Weesperplein), meer woon- en kantoortorens rond het
Amstelstation en door publiek programma te stimuleren in de plinten en toe te voegen onder en op het Mr.
Visserplein en bij de IJ-tunnelentree.
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Drie modellen voor
herontwikkeling van de
Wibautas: stadsstraat,
stadsboulevard,
grootstedelijke as.

Eind 2001 werd het Masterplan met als ondertitel ‘acces for all’ met algemene stemmen vastgesteld door de gemeenteraad, maar toen waren de
GroenLinks-wethouders al opgestapt en hadden we
ook 9/11 achter de rug. Uiteindelijk lukte het om in de
volgende collegeperiode het geld op tafel te krijgen
voor de herinrichting van de Wibautstraat én van het
Mr.Visserplein. Gebiedsontwikkelingsprojecten startten rond het Rhijnspoorplein, de Parooldriehoek en het
Amstelstation.
Het inrichtingsplan voor de Wibautstraat borduurde
voort op het Masterplan. Het Mr.Visserplein werd door
de nieuwe VVD-wethouder van infrastructuur Mark van
der Horst naar voren gehaald. In plaats van het sluitstuk van de herinrichting werd het een flauw aftreksel.
Het circuit verdween, maar het doorgaande autoverkeer kreeg ruim baan met alle opstelstroken die daar bij
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horen. Dat ging ten koste van het fietsverkeer. Die zie je
hier allerlei vreemde capriolen maken.
De entree van de IJtunnel ligt er nog steeds verweesd
bij. Wellicht komt er nog eens een kans om dit punt
aan te pakken. Het busverkeer door de tunnel is na de
aanleg van de NoordZuidlijn sterk gereduceerd. De
ongelijkvloerse kruising kan er hier vast wel uit. Dan
wordt het een stuk eenvoudiger en leuker om vanuit de Valkenburgerstraat naar het Oosterdok en de
Bibliotheek te wandelen en te fietsen.
Herontwerp Wibautstraat
Het principe van de integrale herinrichting – van gevel
tot gevel – is op de Wibautstraat goed gelukt. Van het
Rhijnspoorplein tot aan het spoorviaduct is de straat
in 2011 volgens één helder concept heringericht. Ton
Schaap en Jan Stigter zorgden er voor dat de midden-

Definitief maaiveldontwerp
Wibautstraat

berm en de vier platanenrijen over de volle lengte continu zijn. De truc waardoor dat lukte is de introductie van
een servicestrook. Deze is bestemd voor fietsparkeren,
afvalbakken en laad- en losvakken, maar kan incidenteel
ook gebruikt worden als opstelvak voor rechtafslaand
verkeer of voor één van de rijbanen als een opstelvak
nodig is voor linksafslaand verkeer. Desondanks blijft
er aan weerszijden ruimte voor doorgaande fietspaden
in één lijn, voor brede stoepen en voor de moeilijk verplaatsbare stijgpunten van de metro.
Alle praktische onderdelen zijn minutieus gedetailleerd
– tegels, hoge en lage banden, klinkers, putten, banken,
verkeerslichten, fietsnietjes, boomkransen, verlichtingsarmaturen, belijning. De groene golf in de uiterst
complexe verkeerslichtenregeling is de fijnste van de
stad, met minder herrie en viezigheid in de lucht als
praktische bijvangst.
Na de herinrichting volgde nog een voorbeeldige makeover van de toegangen tot de metrostations, naar een
ontwerp van het Rotterdamse bureau Group A. De
introductie van het glazen passtuk tussen de liften en
de trappen brengt licht in de toegangen en zorgt ook ’s
avonds voor een veiliger gevoel.
De platanen groeien ieder jaar een stukje meer naar
elkaar toe. Ook Wibaut staat er weer stoer bij.

Volkshotel met terras Canvas

Wonderlijke wendingen én continuiteit
In de periode, dat de herinrichting van de Wibautstraat
voorbereid werd, veranderde de economische situatie
totaal. De krediet- en vastgoedcrises zorgden er voor
dat veel gebiedsontwikkelingsprojecten totaal anders
in elkaar werden gezet dan aanvankelijk ingezet.
Het meest spectaculair is deze verandering rond het
metrostation Wibautstraat. Plannen voor sloop-nieuwbouw van de krantengebouwen – de Volkskrant aan
de westzijde en het Parool/Trouw-complex aan de
oostzijde – verdwenen in de ijskast. In afwachting van
betere tijden werden de gebouwen tijdelijk verhuurd.
Het Volkskrantgebouw werd door Urban Resort met
subsidie van het gemeentelijk Bureau Broedplaatsen

Club Trouw
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getransformeerd tot een populaire plek voor creatieve
ondernemers. Op het dak opende restaurant Canvas. In
de drukkerij van Trouw en Parool werd door de programmeurs, die eerder Club 11 in Post CS succesvol maakten, Club Trouw geopend; de eerste club in de stad met
een 24-uursvergunning. In één van de paviljoens streek
restaurant Baut neer. In plaats van de lelijkste werd de
Wibautstraat een place-to-be!
Na het aflopen van de tijdelijke gebruikscontracten
werden de bestaande gebouwen niet gesloopt, maar
ingrijpend getransformeerd. Een deel van de vrolijke,
tijdelijke functies bleef en er kwamen nieuwe bij, zoals
het 50-meter bad met twee banen in de oude drukkerij. Het grappige gebouw van Ingwersen werd door het
Cygnusgymnasium liefdevol gerestaureerd.
De Hogeschool van Amsterdam hield in de crisis stug
vol. Straks lopen hier tienduizenden studenten rond.
Uiteindelijk is nu ook het Conradhuis in aanbouw op
de lang braakliggende plot op de hoek MauritskadeRhijnspoorplein. Het ontwerp van Frits van Dongen lijkt
beter geslaagd dan het nieuwe Wibauthuis. Ondanks
de intentie van de ontwerpers van KPF uit Londen om
een ‘open’ begane grond te maken is de gevel van het
nieuwe Wibauthuis betrekkelijk gesloten; een zelfde
soort makke als bij de getransformeerde gebouwen van
destijds chique instellingen als de Belastingdienst en de
Raad van Arbeid. De nieuwe entree van het Conradhuis
nodigt – op tekening – meer uit.

xxx

xxx

Amstelcampus HvA

xxx
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Leeuwenburgh

Stedenbouwkundigplan
Amstelstation West
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Amstelstation
Een spannende nieuwe ontwikkeling kondigt zich aan
rond het Amstelstation. Na veel discussie zijn het station en het stationsplein in de afgelopen jaren succesvol
vernieuwd. De wijdlopige opzet uit het stedebouwkundig plan van Van Eesteren is compacter en een stuk
prettiger geworden.
Het lijkt er op dat nu ook de link van het station met de
Amstel opnieuw in elkaar gezet kan worden. In de slipstream van de herontwikkeling van het Amstelkwartier
en de verhuizing van de techniekfaculteit van de HvA
naar het Rhijnspoorplein lukte het in Koers 2025 om
de omgeving van de Rembrandttoren opnieuw op de
agenda te krijgen. De transformatie van dit oude industriegebied is een zaak van heel lange adem. Het recent
vastgestelde stedebouwkundig plan schetst nu een
aantrekkelijk perspectief voor het hele gebied tussen de
Ringdijk en de Weespertrekvaart. Er zijn hier veel verschillende eigenaren en ontwikkelaars actief. Ik hoop
dat het lukt om de nieuwe torens net zo rank te maken
als de door Nanne de Ru en Paul Stavert ontworpen
nieuwe toren op het stationsplein!
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Tuindorp Frankendaal

Het nieuwe midden van Jeruzalem

17

Van een Amsterdam-excursie in het eerste jaar op Bouwkunde herinner ik me naast de expressieve
blokken van De Klerk en de stadsvernieuwing in de Spaarndammerbuurt vooral het contrast tussen twee
tuindorpen in de Watergraafsmeer: Betondorp met de karakteristieke Brink en tuindorp Frankendaal,
juist zonder een duidelijk ‘midden’, maar met de eerste ‘hovenverkaveling’.
Tuindorp Frankendaal wordt in de volksmond nog steeds Jeruzalem genoemd, naar de lichte kleur van
de betonplaten van het Airey-systeem, waarin de 800 laagbouwwoningen in de jaren direct na de
Tweede Wereldoorlog zijn opgetrokken.
In 2006 werd ik gevraagd om te adviseren in een heftig debat over de vernieuwing van het tuindorp. De
betrokken woningcorporaties wilden slopen en nieuw bouwen in een hogere, meer stedelijke dichtheid,
terwijl de bewoners hun goedkope en geliefde woningen wilden behouden. Met vereende krachten –
Helma Schenkeveld van het Grondbedrijf, Sylvia Karres van Karres+Brands, Tatjana Jovanovic van
stadsdeel Oost en Jeroen Schilt van Bureau Monumenten en Archeologie – vonden we een uitweg.
Het nieuwe plan is na 15 jaar nagenoeg afgerond. De meeste laagbouwwoningen zijn gerenoveerd,
een deel is gesloopt en vervangen door nieuwbouw op dezelfde footprint en het woningaantal is flink
opgeschroefd door een paar nieuwe, gestapelde complexen met appartementen rond het centrale
groenelement – het nieuwe ‘midden’ van Jeruzalem.
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Een nieuw verkavelingsmotief
Jeruzalem is vooral bekend als het eerste experiment
met een hoven-verkaveling. In de jaren ’30 was in Bos
en Lommer – de eerste grote uitbreiding op basis van
het Algemeen Uitbreidingsplan van 1934 – op grote
schaal geëxperimenteerd met nieuwe, open blokvormen. Het traditionele gesloten bouwblok maakte plaats
voor varianten waarin de bebouwing op de hoeken en
de koppen van de blokken werd weggelaten om een
goede lichttoetreding tot de woningen en de binnenterreinen te kunnen garanderen. Weg met speculatiebouw
en ongezonde woningen! Een voorbeeld daarvan is het
project Landlust met de woningen van Merkelbach en
Karsten uit 1937. Rond de Bos en Lommerweg werd vervolgens voor het eerst strokenbouw toegepast: rijen
geschakelde portiekwoningen met aan de oostzijde een
straat met daaraan de portieken en de slaapkamers van
de woningen en aan de westzijde een groenstrook met
daaraan de woonkamers en een balkon.
Eénlaagse winkelpanden op de koppen van de stroken
zorgen nog voor enige variatie en afscherming van de
drukke Bos en Lommerweg. Als ensemble was het
resultaat echter uitermate teleurstellend; hier ontstond
een nieuwe huizenzee.
De diagnose was dat het basiselement van de verkaveling in feite te klein was. 8 of 10 dezelfde, herhaalde stroken maken oriëntatie niet gemakkelijk. Zonder
hoogteverschillen en verspringingen (zoals in veel
Duitse en Scandinavische voorbeelden), dwarsroutes,
pleintjes, speelplaatsen of grotere groenelementen
ontstaat al snel een harde, monotone woonomgeving.

Luchtfoto Bos en Lommer 1970, gezien naar het noorden, Stadsarchief Amsterdam.

Jeruzalem staat te boek als het eerste woongebied waar
met een minder steile benadering geëxperimenteerd
is. Mogelijk al in de oorlog werden binnen de afdeling
Stadsontwikkeling van de dienst Publieke Werken verkavelingsoefeningen gedaan, gericht op het vinden van
een groter basiselement in de verkaveling. Door een
deel van de woningen niet oost-west, maar noord-zuid
te oriënteren, ontstaan twee ‘haken’ rond een hof. De

Verkavelingsoefeningen tuindorp
Frankendaal, woonhof en plattegrond
tuindorp.
Bron: C. van Eesteren: Frankendaal: een
woonbuurt in de Watergraafsmeer te
Amsterdam, Forum 7 (1952).
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dichtheid en de woningkwaliteit blijven nagenoeg hetzelfde. Het idee is vast van Ko Mulder.
Een vrolijk nieuw bloktype
De woningen werden gebouwd in een goedkoop, bijna
industrieel bouwsysteem en – bij oplevering – uitgevoerd als duplexwoningen, met een beneden- en een
bovenwoning. In betere tijden konden de woningen
worden samengevoegd. Het ontwerp is van bureau
Merkelbach en Elling. Ook Mart Stam tekende nog mee
aan het ontwerp. Later woonde Merkelbach als stadsarchitect in Huize Frankendael, aan de andere kant van de
Hugo de Vrieslaan.
Een mooi detail in de woningarchitectuur vind ik het contrast tussen de vlakke noord- en oostgevels en de open
zuid- en westgevels met de hoog opgaande gemetselde
schoorstenen.
De hoven zijn ingericht door de tuinarchitect Mien Ruys,
met afschermende beplanting aan de tuinzijde van de
haken en vaak enkele solitaire bomen en plantvakken.
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In het voorjaar met bloeiende bomen zijn de hoven op
zijn mooist. Opvallend zijn de diagonalen. De door Aldo
van Eyck ontworpen speelplaatsen krijgen daardoor een
meer autonome positie in de hof. Door de verschillende inrichting van de hoven onderscheiden de hoven zich
van elkaar.
De grootste ingreep in de hoven is de transformatie van
de binnenstraten geweest. In de jaren ’80 zijn deze binnenstraten in de hoven verbreed en is een strook van
de groene hof opgeofferd voor parkeerplaatsen. De
binnenstraten werden daardoor dominanter. Bij archiefonderzoek in 2010 doken ook tekeningen en foto’s op
van de eerste maaiveldinrichting. Het is mooi om te zien
hoe de overgang gedetailleerd werd van de omliggende straten, via een stoep naar de toen nog smalle binnenstraten. Duidelijk: dit zijn de eerste woonerven in
Nederland!

25 jaar verkavelen
In de reeks van deelplannen voor de westelijke en zuidelijke stadsuitbreidingen is op grote schaal gevarieerd met het ‘motief’ van de hof. De reeks loopt door
tot in de ontwerpen voor de hovenverkavelingen in het
noordelijk deel van Banne Buiksloot in AmsterdamNoord (uitvoering 1975-1978) en Holendrecht-west in
Amsterdam-Zuidoost (uitvoering 1976-1979).
In de plannen voor het noordelijk deel van Buitenveldert
zit een interessante wending. Hier wordt voor het eerst
een onderscheid gemaakt tussen groene en parkeerhoven. In de Banne en Holendrecht is dat principe verder
uitgewerkt.

Slotervaart

Hovenverkavelingsexperimenten: Buitenveldert

Hovenverkavelingsexperimenten: Banne Noord

Holendrecht-West.
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Koningskerk, Van ’t Hofflaan,
Jeruzalem (1954-1956),
ontwerp Wouter van
der Kuilen en Cornelis
Trappenburg; gemeentelijk
monument.

Een nieuw midden in Jeruzalem
Een belangrijke overweging van de corporaties bij het
voornemen tot sloop van een deel van Jeruzalem was
dat renovatie financieel niet rond te krijgen is, ondanks
een huurverhoging na de renovatie. Nieuwbouw van
koopwoningen en duurdere huurwoningen moest het
geld opleveren om renovatie van op zijn minst een deel
van de bestaande woningen te financieren. In zo’n spagaat helpt het dan alleen maar om breder te kijken.
Behalve de hoven stonden in Jeruzalem ook een hele
reeks andere gebouwen: verschillende ouderencomplexen, waaronder het bekende Willem Dreeshuis, een
winkelstripje, een kinderdagverblijf, de Koningskerk.
Ze staan allemaal rond het open midden van de buurt.
De Koningskerk met de mooie glas-in-beton-gevels en
de prominente klokkentoren was eigenlijk het enige
gebouw dat de open ruimte architectonisch vormde.
De andere objecten keerden zich er juist van af. De
kerk maakt ook een link met de tentakels naar de
omgeving: het Christiaan Huygenspleintje en de
Oosterbegraafplaats. In potentie waren er echter nog
twee van deze tentakels: naar Park Frankendaal aan de
noordzijde en het Darwinplantsoen aan de westzijde.
Bij elkaar een mooi schema: een centrale open ruimte
met vier verbindingen voor fietsers en voetgangers naar
belangrijke voorzieningen rond het buurtje.

Stedebouwkundig plan
Jeruzalem 2008, basis voor
bestemmingsplan 2012.

Karres+Brands: Centrale
open ruimte met de groene
tentakels naar de omgeving,
2010.

167

86 sociale
woningbouwappartementen
(blok N),
woningbouwvereniging
Rochdale op de plaats
van het Willem Dreeshuis
(opgeleverd 2019), ontwerp
Studio Ninedots.

Nieuwbouw hoven Park Jeruzalem, 2019-2020, ontwerp Heren 5 Architecten, Karres+Brands landschapsarchitecten.
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Nieuwe programma’s met een uitgesproken architectonische vorm zouden de centrale open ruimte van
Jeruzalem een nieuwe betekenis kunnen geven. Die
stedenbouwkundige inzet leverde tegelijk ook een opening in de discussie over financiering van de renovatie: nieuwe programma’s kunnen het geld genereren
voor de renovatie van een veel groter aantal bestaande
woningen.
De belangrijkste ingreep was nieuwbouw van een brede school met kinderdagverblijf en een sportzaal aan
de westzijde van de centrale open ruimte. De nieuwe
school maakt front naar de open ruimte met de entree
op de begane grond en een breed balkon op de eerste
laag.

Dalton-basisschool De
Meer met kinderdagverblijf
en sportzaal, gezien naar
het westen, ontwerp
SP-architecten 2009.
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Boostergemalen Waternet

18

Fietsring

In 1998 nam burgemeester Schelto Patijn het initiatief voor de verhuizing van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Zeeburgereiland en Amstelkwartier naar Westpoort. Her en der in de stad
werden vrolijke boostergemalen gebouwd om het rioolwater met kracht die kant op te krijgen en zo
ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen.
Door de verhuizing kwam niet alleen fysiek ruimte vrij voor nieuwe stukken stad, maar vooral
milieutechnisch, door het verdwijnen van de enorme hindercirkels. In het geval van de RWZI-Zuid aan
de Spaklerweg was dat effect nog groter omdat ook het aanliggende terrein van de Zuidergasfabriek
beschikbaar kwam voor herontwikkeling. Met uitzondering van het nieuw gerealiseerde hoofdkantoor
van Waternet werd uiteindelijk besloten alle basisinfrastructuur uit wat het Amstelkwartier ging heten
te verplaatsen. Zo kwam een locatie van bijna 27 hectare beschikbaar voor een nieuw woongebied.
Maar hoe integreer je een dergelijke industrie-enclave in de stad?
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Het Amstelkwartier in de
jaren ‘90

Waar de stad verder gaat
De eerste fase van het Amstelkwartier is nagenoeg
gereed. De montagefoto geeft een goed beeld van de
nieuwbouw in het oostelijk deel van het plangebied –
op het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering.
Dit plandeel is betrekkelijk geïsoleerd. Je kunt er alleen
komen via de Spaklerweg en het Amstelstation.
Onderdeel van het plandeel is het nieuwe Park
Somerlust – een op het eerste gezicht onooglijk strookje groen langs de Amstel –, maar in coronatijd werd dit
één van de meest populaire plekken onder jongeren om
af te spreken!

Plangebied Amstelkwartier.
De groene pijl is de
Amstelstroomlaan,
verbinding tussen Joan
Muyskenweg en Spaklerweg,
met de brug over de
Duivendrechtsevaart,
ontwerp Venhoeven CS.

Om het Amstelkwartier beter aan te takken werd in
oost-west-richting een nieuwe hoofdstraat geprojecteerd in het gebied: de Amstelstroomlaan. Een brug
over de Duivendrechtsevaart zou de laan met de Joan
Muyskenweg verbinden. Via de Utrechtsebrug zou je
dan zo naar de Rijnstraat en de Rivierenbuurt kunnen
fietsen. Tijdens de vastgoedcrisis werd echter afgezien
van de bouw van deze essentiële schakel van het gebied
met de stad. Inmiddels is de voorbereiding van de bouw
weer opgepakt en heeft Venhoeven CS een ontwerp
gemaakt. In 2022 is de verbinding gereed.

Park Somerlust in 2019
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Bijlmerbajes
In 2015 werd duidelijk dat het Rijksvastgoedbedrijf
definitief afscheid wilde nemen van de Bijlmerbajes.
In de gemeentelijke Ontwikkelstrategie Koers 2025 uit
2016 werd het bedrijventerrein Weespertrekvaart aangewezen als woningbouwlocatie, inclusief het terrein
van de voormalige gevangenis. Na een tender kwam
het ontwerp van OMA in 2018 als winnaar uit de bus.
De gevangenis transformeert naar een dicht bebouwd
woongebied met 1350 woningen. Onderdeel van het
plan is het doortrekken van de Amstelstroomlaan
naar de Wenkebachweg. Daarmee wordt het nieuwe
Bajeskwartier aangetakt op het hoofdwegennet.

De groene pijl is de brug over de Duivendrechtsevaart, ontwerp Venhoeven CS.

Bijlmerbajes terrein zoals het was, en het plan (rechts)
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Fietsring
De ontsluiting voor autoverkeer mag hiermee goed
geregeld zijn, in projectenstad Amsterdam blijft het
een uitdaging om schaalniveaus helder aan elkaar te
verbinden. Dat klinkt vaag. De Amstelstroomlaan zou
echter door toevoeging van nog een brug – over de
Weespertrekvaart – onderdeel kunnen worden van
een oostelijke ‘fietsring’, die IJburg, het Sciencepark,
de Watergraafsmeer, het Amstelkwartier en de
Rivierenbuurt op een vanzelfsprekende manier verbindt.
We hebben in Amsterdam een soepele binnenring voor
fietsers over het traject Marnixstraat-WeteringschansSarphatistraat – langs de oude walstraat van de vestingwerken. De Ceintuurbaan en Berlage’s lanen en kades
functioneren op een vergelijkbare manier in de 19de
eeuwse en de vroeg 20ste eeuwse stad. Daarbuiten is
er wel een ring voor autoverkeer, metro’s en het warmte

net, maar op de fiets valt het niet mee een snelle weg in
ringrichting te vinden.
De enige manier om dit voor elkaar te krijgen lijkt van de
fietsring zelf een project te maken!

Onder de sporenbundel
doorgetrokken
Amstelstroomlaan richting
Wenkebachweg, met
nieuw viaduct, ontwerp
A&E architecten, met
op de achtergrond het
Bajeskwartier, zomer 2020.
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Fietsring
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Stops route 7: Bijlmermeer

01.

Station Bijlmer-Arena

14.

Gaasperplas

02.

JC ArenA-boulevard

15.

Gooiseweg-Valburgdreef

03.

Nieuwe Kern

16.

Gein

04.

Venserpolder

17.

Reigersbos

05.

Amsterdamsepoort

18.

Holendrecht

06.

H-buurt

19.

Meibergdreef-AMC

07.

Mandelapark

20.

Amstel III

08.

F-E-buurt

09.

Hollandpark

10.

G-buurt

11.

Bijlmermuseum

12.

K-laagbouw

13.

Dakpark A9

QR Codes

Link naar www.tour
groot amsterdam.nl.
De luie stoel optie:
filmpjes, foto’s, video’s,
en kaart-materiaal bij
elke stop!

Link naar de routes op
google maps
Wil je de route kunnen
volgen tijdens het
fietsen? Volg dan deze
link.
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Route 7: Bijlmermeer

ê

Startpunt:
Station Bijlmer-Arena

177

r07

Werkbezoek Koningin Juliana aan de Bijlmermeer 1971. Foto: Stadsarchief Amsterdam.

Redesign Bijlmermeer

19

Verbaasd beziet Koningin Juliana tijdens een werkbezoek in 1971 het infrastructuurlandschap van
verhoogde dreven, viaducten, parkeergarages, drooglopen en onderdoorgangen vanaf het balkon van
één van de 10.000 nieuwe hoogbouwflats in de Bijlmer. Wat de Stad van de Toekomst moest worden
verkeerde in een paar decennia in zijn tegendeel. In 1993 besloot de Amsterdamse gemeenteraad om een
deel van de hoogbouwflats in de G-buurt te slopen en te vervangen door middelhoogbouwcomplexen
en veel laagbouw. Inmiddels is driekwart van de flats gesloopt. Het nog resterende deel is tegelijkertijd
als Bijlmermuseum in de armen gesloten. De Bijlmer kent haters en believers.
In 4 x Amsterdam heb ik de Bijlmer beschreven als een experimentele polderstad in de Fine Dutch
Tradition van het ontwerp van de 17de eeuwse droogmakerijen. Maar de Bijlmer is van het begin af aan
een gemankeerde polderstad. De droogmakerij zelf had al weinig meer te bieden dan een armzalige
Ringsloot. Hier ook geen lommerrijke Middenweg en Kruislaan en al helemaal geen centrale dorpskern
als Midden-Beemster, Hoofddorp of Emmeloord. De modernistische opzet van Nassuth zat vervolgens
ook vol ongerijmdheden.
Bij experimentele polderstad lijkt ook permanente bewerking te horen. Nieuwe bewerkingen kondigen
zich aan. De Bijlmer is het meest dynamische deel van de stad.
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Ultieme polderstad
Peter de Zeeuw heeft in zijn analyse van de Fine Dutch
Tradition drie kenmerkende lagen onderscheiden in het
ontwerp van 17de eeuwse droogmakerijen: de ringvaart met de molens en gemalen, het stelsel van lanen
en tochten en de centrale kern met de kerk, het café
en het rechthuis.1 Die drie lagen vind je in een nieuwe
vorm in de verstedelijking van verschillende droogmakerijen in Amsterdam, zoals de Watergraafsmeer, de
Buikslotermeer of Nieuw-Sloten. De ringvaart wordt
onderdeel van een park met tussenboezems en peilscheidingskades. Het stelsel van lanen en tochten
wordt verder uitgebouwd. Het midden wordt voorzieningencentrum. Stedelijk wonen in de droogmakerij-

en borduurt door op het concept van de buitenplaats
in de droogmakerijen – laagbouw ‘met groote tuinen’,
tuindorpen, slabs in een park. De honingraatflats in de
Bijlmer zijn daarvan het ultieme voorbeeld. Vanuit iedere woning heb je vrij zicht op het continue parklandschap rond de flats. De Ringsloot is daar in opgenomen.
In de Bijlmerweide aan de oostzijde resoneert het idee
van het ringvaartpark.2
De maquette, die in 1968 gepresenteerd werd – met een
groene ondergrond –, laat de principes van de Bijlmer
mooi zien, vooral in het oostelijk deel. De metrolijn is
het centrale element. Aan weerszijden staan de hoogbouwflats in een strook van 400 meter lopen van de

Boven: continu parklandschap – onder: droogloop tussen de
parkeergarages en de flats op eerste laag met daaraan scholen
en andere voorzieningen.

Kaart Bijlmermeerpolder tijdens de ophoging (met meer dan 4 miljoen m3 zand), circa 1965. Rond de
polder is de Ringsloot dan nog aanwezig. Aan de noordzijde loopt de Provinciale Weg AmstelveenDiemen lans de sloot ; aan de westzijde met de Rijksstraatweg van Duivendrecht naar Abcoude.
Bij de kruising van de Provinciale Weg en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht ligt Fort Bijlmer (1868),
onderdeel van de Linie van Krayenhoff en later van de Stelling van Amsterdam.
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Maquette ontwerp
Bijlmermeer, 1968.

stations. In de zone van 400 tot 800 meter van de stations liggen laagbouwbuurten. Twee op taluds en constructies liggende oost-west-dreven – de Bijlmerdreef
en de Karspeldreef – ontsluiten de flats voor autoverkeer. Vanuit de parkeergarages voeren drooglopen op
de eerste laag naar de liften in de flats. De drooglopen
liggen in de vroege ontwerpen aan de zonzijde van de
honingraten met basisscholen en allerlei andere bloken buurtvoorzieningen daar direct aan. In de strook
langs de beide dreven zijn torenflats gepland.
De west- en noordzijde wijken af van de basisprincipes.
Aan de westzijde ligt één, heel klein laagbouwbuurtje
– Huntum. Vooral het omvangrijke centrumgebied valt
op. Aan de noordzijde komt helemaal geen laagbouw
voor. Ook op grotere loopafstanden van de metrostations staan honingraten in het gelid, deels aan een derde,
kortere dreef – de Daalwijkdreef. De Bijlmerdreef is door
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het centrum en de doorlopende rij torens onmiskenbaar
het belangrijkste oost-west-element. De noord-zuid
lopende Gooiseweg met 2 x 2 rijstroken en joekels van
op- en afritten scheidt de beide plandelen.
Vernieuwing: intensivering versus sloop-nieuwbouw
In de uitvoering zijn veel van de beoogde kwaliteiten
niet gerealiseerd. Het beloofde paradijs verkeerde in
zijn tegendeel. Aanleiding voor Rem Koolhaas om in
een eerste ronde van debat over vernieuwing van de
Bijlmer in 1986 te pleiten voor verdichting. Een simpele montage verduidelijkte dat (met een knipoog naar Le
Corbusiers’ tekening van Plan Voisin voor de sanering
van de Parijse binnenstad). De Bijlmer kon een injectie
met veel extra programma in zijn ogen goed gebruiken.
Dat is uitgewerkt in het voorstel voor een veel intensiever gebruik van de open ruimte in het centrale plandeel

rond de oostelijke metrolijn – in het Bijlmermuseum – en
in toevoeging van allerlei vormen van bebouwing langs
de Bijlmerdreef én langs de Gooiseweg. De Bijlmerstrip radicaliseerde het idee van de Bijlmerdreef als het
belangrijkste stedelijk element in oost-westrichting. ‘De
Strip’ werd een begrip in de discussie.
In plaats van voor intensivering en radicalisering koos
het gemeentebestuur in 1993 voor sloop-nieuwbouw.
Leegstand, criminaliteit en drugshandel hadden van de
Bijlmer een no-go-area gemaakt. Het vervangen van
de hoogbouw door laagbouw werd als panacee voor de

kwaal gezien. Van intensivering was geen sprake. Als
uitgangspunt werd het terugbouwen van hetzelfde aantal woningen gekozen. Van het onbestemde infrastructuur- en parklandschap werd afscheid genomen.
De twee tekeningen van het Projectbureau laten duidelijk zien welke ongelooflijke operatie hier vanaf 1993
is uitgevoerd. De tekeningen dateren van voor de vastgoedcrisis. De D-buurt en de randen van het Bijlmerpark
zijn niet uitgevoerd zoals aangegeven, maar alle andere
projecten wel!
Een groot deel van de hoogbouwflats is vervangen door

OMA, Redevelopment
Bijlmermeer, studieopdracht
gemeente Amsterdam, 1986.

182

laagbouw in betrekkelijk traditionele, overzichtelijke
verkavelingen met een heldere openbare ruimte van
straten en plantsoenen.
Naast de sloop-nieuwbouw is cruciaal dat ook de scheiding van verkeerssoorten doorbroken werd. In het plan
van Donald Lambert voor het oostelijk plandeel verdwenen alle hooggelegen dreven. De Bijlmerdreef werd een
brede groene laan, eerder gemodelleerd naar de lanen
in Berlage’s Plan Zuid, dan naar The Strip in Las Vegas.
Langs de laan wordt nu vooral gewoond. Alleen in de
bouw van het CEC – het Cultureel en Educatief Centrum

Aanpak Bijlmermeer:
gesloopte hoogbouw en
parkeergarages (rood),
vervangen door laagbouw
(groen).

CEC
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– aan de Bijlmerdreef werkt het adagium van extra stedelijk programma door.
Aan de westzijde bleven de dreven gehandhaafd, maar
werd fors geïnvesteerd in nieuwe (groot)stedelijke programma’s. In de slipstream van de ArenA ontwikkelde het gebied bij station Bijlmer zich tot een populair
tweede centrumgebied van de stad, met grootschalige
detailhandel, bioscopen, een woonmall en muziekzalen
voor 5.000 en 15.000 bezoekers. De vernieuwing van
het station gaf het centrumgebied onmiskenbaar nieuwe allure.

Pro Helsinki 2.0, plankaart en
detail (Pasila), voorstel voor
intensivering van de stad,
2014. In oranje: nieuwbouw
rond te integreren en te
transformeren spoor- en weg
infrastructuur.

Redesign Gooiseweg
In 2007 lieten de Algemene Woningbouwvereniging
en het Oosten door West 8 een studie verrichten
naar woningbouwmogelijkheden rond een verlaagde
Gooiseweg. In de middenberm van het nieuwe profiel
zou tramlijn 12 kunnen lopen, van het Amstelstation
naar de Gaasperplas. Eerste berekeningen kwamen op
een te realiseren woningaantal van maar liefst 19.000.
Dit aantrekkelijke idee verdween in de crisis naar de
prullenbak en ook Koers 2025 uit 2016 was nog terughoudend: de Gooiseweg en omgeving werden aangewezen als ‘strategische ruimte’ – pas op termijn zou hier
een gemengde stedelijke ontwikkeling plaats kunnen
vinden.
Het herontwerp van grootschalige infrastructuur uit
de jaren ‘60 en ’70 is een thema dat ook in veel andere
steden aan de orde is. Voorbeelden daarvan zijn studies
uit Stockholm en Helsinki, het Lindhagenplanen 2.0 uit
2012 en het verwante Pro Helsinki 2.0 uit 2014. Beide
voorstellen zijn ontwikkeld door groepen van jonge
architecten en stedebouwers en leunen sterk op woonvormen en bloktypologieën uit geslaagde 19de en vroeg
20ste eeuwse plannen voor de steden, ontworpen door
Lindhagen respectievelijk Saarinen. De actiegroep in
Helsinki verwacht liefst 400.000 nieuwe stedelingen te
kunnen huisvesten.

Minstens zo belangrijk als de verdichtingspotentie is
de nieuwe betekenis die met de afwaardering aan de
grootschalige infrastructuur gegeven kan worden in
het dagelijks gebruik. In de plattegrond van de meeste steden heb je wel een paar ‘lange lijnen’, die alle
stadsbewoners kennen, belangrijke knooppunten verbinden en die het je mogelijk maken je snel te oriënteren. Vaak zijn dat elementen die er al waren voor de
verstedelijking: oude landwegen, dijkjes, vaarten. De
belangrijkste in Amsterdam zijn de lange lijnen in West
Haarlemmerstraat-Haarlemmerweg en van Heiligeweg,
Leidsestraat, Overtoom naar de Lelylaan –, in Zuid de
Amstelveense weg en in Oost de lijn van Lineausstraat
en Middenweg naar de Muiderstraatweg in Diemen.
Door het vaak kleinschalige grondbezit rond de lange
lijnen vind je er ook veel bedrijfjes en voorzieningen.
In 2017 studeerde (inmiddels oud-)collega Jerryt
Krombeen af aan de Academie van Bouwkunst op een
plan voor een totale reconstructie van de Gooiseweg:
Affordable Paradise.3 Rond de tot stadsstraat omgevormde weg is – alleen al in de Bijlmer – ruimte voor
gemengde functies en maar liefst 33.000 woningen, wat
hem betreft grotendeels in de goedkope en middeldure huursector. Dat helpt de Bijlmer en de stad het beste
verder. De functiekaart laat zien dat de Bijlmer een dergelijke gemengde impuls goed kan gebruiken.
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Recent is in het kader van de Omgevingsvisie opnieuw
op het principe van verlaging van de Gooiseweg gestudeerd. Echo Urban Design kwam met het voorstel om
de weg en de onbenutte ruimte daar omheen juist te
benutten om groen toe te voegen. De Gooiseweg wordt
dan een parkway met daar rondom heen stedelijke
functies en een lager, maar nog steeds substantieel aantal nieuwe woningen.
Of nu voor een stadstraat, een laan of een parkway
gekozen wordt, het is duidelijk dat de Gooiseweg een
betekenisvolle nieuwe lange lijn kan worden in de
stad. De meeste verdichtingspotentie lijkt niet in de
Watergraafsmeer te zitten, maar eerder in Diemen en
Duivendrecht en in de Bijlmer. In plaats van een scheidend wordt het een verbindend element.
Het is interessant om met deze bril ook naar de Hemweg
naar Zaanstad en de Haagseweg naar Schiphol te kijken.
De modernistische stad uit de jaren ’60 en ’70 is extreem
wijdlopig en kan op allerlei manieren aan karakter
winnen!
Gemengd stedelijke ontwikkeling rond de verlaagde stadsstraat
Gooiseweg, afstudeerplan Jerryt Krombeen, 2017.

Voetnoten
1. Zie de doorwerking op de analyse van Peter de
Zeeuw in: Wouter Reh, Clemens Steenbergen,
Diederik Aten: Zee van land, De droogmakerij als
atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur,
Uitgeverij Noord-Holland, Wormer 2005.
2. Evert van Voskuilen: Ridders in de Bijlmer, Een wandeling door de geschiedenis van Amsterdam Zuidoost,
gemeente Amsterdam 2014.
3. https:// issuu.com /bouwkunst /docs /jerryt_
krombeen-urbanism

Parkway Gooiseweg, ECHO urban design, studieopdracht
gemeente Amsterdam 2020.

185

The Strip in Las Vegas

20

The Strip

The Strip in Las Vegas kwam na de discussie over Koolhaas’ voorstel voor verdichting van de Bijlmerdreef
nog een keer aan de orde in het debat over de stad. Na jaren malaise en grote vereenvoudigingen dook
in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 het begrip ‘metropool’ op. Lodewijk
Asscher kwam enthousiast terug uit New York en Maarten van Poelgeest benadrukte de bijzondere rol
van de stad in de regio. Binnen de dienst startte een vrolijke zoektocht naar nieuwe perspectieven voor
de ontwikkeling van de stad onder titels als: Ruimte maakt geld, Mensen voor Mensen, Duurzaam en
Gastvrij, Red de Noordpool! Het nieuwe centrumgebied rond de ArenA bood daarbij niet alleen inspiratie
voor de nieuwe nationale en internationale oriëntatie van de stad, maar ook voor een oplossing van
een langlopende kwestie in het oude centrum: het totaal uit de hand gelopen toeristenbezoek in het
Wallengebied.
Onze oude baas Zef Hemel lanceerde in het najaar van 2019 een nieuwe visie op de ontwikkeling van de
binnenstad. De Zuidas prees hij aan als het tweede centrum, dat veel meer toeristen zou moeten trekken.
Maar zou een wilder concept in Zuidoost zoals The Strip in Las Vegas, met gokhallen, festivals, hotels,
filmstudio’s, theaters en bioscopen en gereguleerd seks- en drugstoerisme niet veel aantrekkelijker zijn?
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ArenA-boulevard
In 1996 opende de ArenA – de nieuwe thuisbasis van
Ajax – direct bij station Amsterdam-Bijlmer.
Al in de vroegste plannen voor Amsterdam-Zuidoost uit
1965 zie je het getekend. Het idee voor de bouw van een
nieuw stadion kreeg echter pas een vastere vorm toen
Amsterdam zich halverwege de jaren ’80 kandidaat
stelde voor het organiseren van de Olympische Spelen
van 1992. Die gingen naar Barcelona, maar Amsterdam
hield er een grote nieuwe woonbuurt aan over – NieuwSloten, het beoogde Olympisch Dorp – én een nieuw
stadion.
Het stadion heeft bijna 55.000 zitplaatsen en verving
het oude Ajax-stadion De Meer. Op die plek werd vervolgens Park De Meer gebouwd met 700 woningen. Het
stadion voldeed aan alle internationale standaarden
voor voetbal en andere grootschalige evenementen.
Dat betekende ook dat het oude Olympisch Stadion
in Zuid gesloopt zou kunnen worden om ook daar een
nieuwe woonbuurt te realiseren.
Bij de ontwikkeling van het gebied rond de ArenA zijn
veel meer van dergelijke koppelingen gelegd en combinaties gemaakt. Onvermoeibaar trok Cor Brandsema er
op uit.
Dat begon al met de locatie zelf. Aanvankelijk was
het stadion verder naar het noorden gesitueerd, op
grond die weliswaar in eigendom was van de gemeente Amsterdam, maar op het grondgebied lag van de
gemeente Ouderamstel. De verschuiving naar het zuiden maakte het noodzakelijk de ArenA op te tillen, tot
boven de Stramanweg. Dat bood de mogelijkheid om
onder het veld een enorme parkeergarage te bouwen,
de eerste P&R-voorziening in de regio, met in totaal
2400 plaatsen.
Een langgerekt plein – bedacht door Pi de Bruin en
ArenA-boulevard gedoopt – bood vervolgens ruimte
voor allerlei voorzieningen, die behalve met openbaar
vervoer ook goed met de auto bereikbaar wilden zijn:
megastores (Mediamarkt, Decathlon, opening 2000,
ontwerp Sjoerd Soeters), een multiplexbioscoop met 14
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zalen (Pathé, opening 2000, ontwerp Frits van Dongen,
de Architectencie), een meubelboulevard (Villa Arena,
opening 2001, ontwerp Benthem-Crouwel-architecten,
verhuisd vanuit De Sniep in Diemen, nu een populaire
woningbouwlocatie) en twee muziek- en evenementenzalen: de Heineken-Music-Hall (HMH, nu AFASlive, opening 2001, ontwerp Frits van Dongen, de
Architectencie) en de Ziggo Dome (opening 2012, ontwerp Benthem-Crouwel-architecten).
De ArenA-boulevard groeide zo uit tot een populair uitgaansgebied. Je kunt er shoppen, naar de film en naar
evenementen in een range van zalen: 6.000 AFAS live,
17.000 Ziggo Dome, 50-70.000 ArenA.
In combinatie met de vernieuwing van het station
Bijlmer-ArenA (2007, ontwerp Grimshaw en Arcadis)
werd de kale boulevard heringericht naar een ontwerp
van Karres+Brands landschapsarchitecten. De nieuwe klinkervloer werd doorgetrokken onder het station
door naar Hoekenrode, het plein aan de oostkant van de
spoorlijn. Na renovatie van de gebouwen aan het plein
is hier onder andere het Nederlandse hoofdkantoor van
Vattenfall gevestigd (2013).

Station Bijlmer-Arena

Amsterdamse Poort
Het winkelcentrum Amsterdamse Poort dateert uit de
jaren ’80. Net als bij het Buikslotermeerplein in Noord
en winkelcentrum Binnenhof in Amstelveen werd gekozen voor één groot centrumgebied voor de zuidoostelijke stadslob. Er zijn 154 winkels gevestigd met naast
alle grote ketens ook C&A, een H&M en een shopperhal met lokale ondernemers. Het onderscheidt zich van
de genoemde centra door een veel sterkere menging
van functies. Boven de winkels wordt gewoond. Er is
een vestiging van de OBA en een faculteit van de HvA
(Economie en Business). Rond de dreven zijn ook verschillende kantoren gerealiseerd, waaronder het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein.
Het grootste kantoor is het in 1987 geopende Zandkasteel, destijds het hoofdkantoor van de
Nederlandse Middenstandsbank (NMB), dat later in ING
opging. Ton Alberts en Max van Huut tekenden voor het

Hetontwikkeling van het
‘Zandkasteel’ naar woningen.
Linker pagina: de Arena
boulevard met haar
grootschalige voorzieningen
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Urban Interactive District
ArenA-boulevard, ontwerp
MVRDV, uitvoering vanaf
2021.

spectaculaire ontwerp, geïnspireerd op de theorieën
van de antroposoof Rudolf Steiner. Ondanks het enorme vloeroppervlak – 40.000 m2 – is het een prettig en
karakteristiek gebouw. Het is een paar jaar geleden als
gemeentelijk monument aangewezen.
Na de kredietcrisis, de splitsing van ING in een bank
en een verzekeringsmaatschappij en na het afstoten
van ‘de schoen’ op de Zuidas, vestigde ING haar hoofdkantoor in Zuidoost. Aan de Bijlmerdreef is een nieuw
complex gerealiseerd: Cedar, naar het cederhout dat
toegepast is in het interieur (oplevering 2019, ontwerp
Benthem-Crouwel Architecten, Hofman-Dujardin,
Karres+Brands). Aansluitend op het groene voorplein
zal ook de Bijlmerdreef geherprofileerd worden. De
dreef wordt niet meer alleen gericht op autoverkeer.
Na de verhuizing van ING naar het nieuwe complex
wordt het Zandkasteel herontwikkeld. Drie van de tien
‘torens’ worden omgebouwd tot een internationale
school. In de andere komen horeca, bedrijfsruimte en
278 woningen, deels in nieuwbouw op het dak.
ArenApoort
Begin november 2020 is de nieuwe Ontwikkelstrategie
gepresenteerd voor wat nu ArenApoort genoemd wordt:
de combinatie van het ArenA-gebied, de Amsterdamse
Poort en de entree tot het Nelson Mandelapark.
De tekeningen geven een beeld van de grote verbouwing die hier nu ingezet wordt. Er is ruimte voor veel
extra programma, vooral woningbouw. Gedacht wordt
aan toevoeging van een groot aantal woningen. Vooral
het ArenA-gebied wordt daardoor sterker gemengd.
Ook voor de laatste kavel aan de ArenA-boulevard is
een nieuwe ontwikkelaar gevonden (AM, Ballast, ING).
MVRDV heeft voor de grote plot een combinatie van
functies ontworpen met naast 950 woningen een theater, hotel, kantoren en horeca.
Na het doorbreken van de scheiding van verkeerssoorten in de vernieuwing van de Bijlmer in de jaren ’90 en
’00 gaat nu ook het tweede leerstuk van het modernisme in de prullenmand: de scheiding van functies. Aan

het werkgebied aan de westzijde van het spoor wordt
een grootschalig woonprogramma toegevoegd. Niet
alleen in ArenApoort, maar ook in de Nieuwe Kern en in
Amstel III. Hier ontstaat een complete ‘Amstelstad’ met
uiteindelijk tienduizenden woningen.
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Schema voor ‘de nieuwe
kern’

De fontein biedt mogelijkheden?

Doorgaande fietsroute door
de nieuwe kern

The Strip
Veel woningen maken nog geen stad. Direct ten noorden van het ArenA-gebied liggen terreinen van Ajax én
het hoofdkantoor van Endemol met de opnamestudio’s
van een reeks succesvolle televisieprogramma’s. Verder
naar het noorden – voorbij golf- en parkeerterreinen –
ligt station Duivendrecht. Met treinconnecties in alle
windrichtingen is deze zone één van de best ontsloten
locaties in de regio en – merkwaardig genoeg – totaal
onderbenut.
In opdracht van de gemeente Ouderamstel is in 2018
door West 8 een stedebouwkundig plan gemaakt voor
de ontwikkeling van dit gebied tot ‘De Nieuwe Kern’.
Rond een langgerekt park – à la het Vondelpark – is
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ruimte voor de bouw van 4500 woningen.
Tussen de Nieuwe Kern en de Johan Cruijff ArenA liggen velden van Ajax. Maak je van de route van de
Arenaboulevard naar station Duivendrecht een brede
bomenlaan, dan is dit echter een uitgelezen plek voor
nieuwe grootstedelijke functies. Voor het gebouw van
Endemol staat een fontein – een fonteintje. Net als bij
de Bellagio-fontein op de Strip kan Tiësto hier vast ook
wat moois van maken!
(zie: https: // www. youtube .com /watch?
v=iNQpcDuE6e4)

Werk aan de overkluizing van de A9 (foto genomen naar het westen)
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Integratie A9

Na veel protesten blies Rijkwaterstaat in 2012 de kortsluiting van de A6 en de A9 volgens het beoogde
tracé uit de jaren ’50 definitief af. Naardermeer, Vecht en Gein haalden opgelucht adem. Om de verbinding
Schiphol-Almere toch te verbeteren werd gekozen voor het verbreden van de Gaasperdammerweg,
dwars door de Bijlmer. Om te voorkomen dat ook dit voorstel zou sneuvelen werd ingezet op een verdiepte
ligging met een overkluizing van de weg. Door de overkluizing zou de geluidoverlast van de weg en de
barrièrewerking kunnen verminderen. De kosten werden beperkt door de verdieping uit te voeren als
een ‘maaiveldtunnel’ à la de tunnel in de A2 bij Leidse Rijn in Utrecht. Het tunneldak biedt ruimte voor
een 2100 meter lang park van zo’n 15 hectare. Na sloop van de huidige weg kan de vrijkomende ruimte
rond het dakpark benut worden voor de bouw van 800 tot 1500 woningen of – in de aanloop daar naar
toe – voor allerlei vrolijke, al dan niet tijdelijke experimenten.
Toch wringt dit perspectief. De A9 is recent in de Provinciale Omgevingsvisie aangewezen als de
belangrijkste structuurlijn in de opbouw van de regio. In een wijde boog om de stad verbindt de snelweg
de binnenduinrand, Schiphol, Amstelveen en Zuidoost met Almere. Op langere termijn zal hier vast ook
veel intensiever openbaar vervoer rijden. De snelle bussen van de Zuidtangent vormen hierin een eerste
ronde.
Op basis van de ervaringen van Ontwerpteam Stad in projecten in Amsterdam sinds 1995 maakte
ik in 2005 in 4 x Amsterdam een onderscheid tussen vier stedelijke milieus in de stad. Dat hielp om
de ontwerpopgaven bij het werk aan projecten in de stad aan te scherpen. Nu we voor Tour GrootAmsterdam de scope verbreden tot de agglomeratie blijkt het onderscheid nog steeds relevant.
Er is echter één grote uitzondering: het infrastructuurlandschap rond de A9!

193

Een 5de biotoop: grootschalige enclaves rond de A9
Inspiratiebron voor 4 x Amsterdam was Reyner Banham’s
vrolijke analyse van de four ecologies van Los Angeles;
het onderscheid tussen vier heel verschillende stedelijke milieus: de stranden en kustplaatsen van Surfurbia,
de verstedelijkte plantages in de Plains of ID, de chique
villastad op de Foothills en tot slot Autopia, het snelweglandschap rond de freeways.1
Vooral de nieuwe manier van kijken naar Autopia veranderde de waardering van de stad. Behalve de architectuur van de snelweg zelf, liet hij zien dat fenomenen als
benzinestations, malls en foodcourts een eigen ruimtelijke vorm en taal hebben – vrolijk, licht, kleurrijk, vol
beweging. Dat zorgde destijds voor een totaal andere
blik op het boring landschap van LA.
De andere blik op de snelweg resoneerde later in allerlei nieuwe visies op infrastructuur in de moderne stad,
zoals Willem-Jan Neutelings’ interpretatie van de snelwegring van Antwerpen uit 1988.2

De Amsterdamse ringweg A10 heeft onmiskenbaar
enige kenmerken van het Autopia van LA, maar in het
debat rond de A10 staat sinds de jaren ’90 eerder het
wegnemen centraal van de barrière tussen de vooren naoorlogse stad, gekoppeld aan afwaardering van
de snelwegen en ‘herstel van het stedelijk weefsel’.
Schoorvoetend zijn vergunningen verleend voor een
vijftal reclamezuilen.
Meer ‘naar buiten’ tref je echter rond de A9 het snelweglandschap in optima forma, inclusief de passagiersen vrachtterminals, hangars en parkeerterreinen van
Schiphol, maar ook met het enorme ziekenhuiscomplex
van het AMC, de logistiek in de haven, spooremplacementen, energiecentrales en datacenters, met vertakkingen naar de bloemenveiling in Aalsmeer, naar het
Arena-gebied en naar het Hoogovencomplex in Velzen.
De A9 is hierin het verbindende element.
Kenmerkend zijn de enorme omvang van terreinen en
gebouwen, de eenduidigheid in programma en beheer

Autopia, het
snelweglandschap rond de
freeways
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Schets van de ring van
Antwerpen - Jan Willem
Neutelings, 1988

en de rationele, ‘machine’-achtige opbouw van de verschillende complexen, compleet met verkeerstorens
en rokende schoorstenen. Ze zijn bovendien nauwelijks
openbaar toegankelijk; in veel gevallen zijn het betrekkelijk gesloten en ondoordringbare enclaves. De moderne stad kent extreem grootschalige fenomenen, die qua
verschijningsvorm weinig met de traditionele stad te
maken hebben.
Het aspect van beperkte toegankelijkheid geldt ook
voor een heel ander type functies in het gebied rond
de A9: de meer dan 100 beschermde natuurgebieden,
in beheer bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten
of Landschap Noord-Holland, festivalterreinen, golfbanen, de Waterleidingduinen en het racecircuit van
Zandvoort. Ook deze groene functies zijn enclaves of –
letterlijk – reservaten rond de stad.
Kwaliteit enclaves
De ruimtelijke kwaliteit van de meeste enclaves rond
de A9 laat veel te wensen over. Het zijn vaak rommelige terreinen met grote ‘dozen’, hekken en lelijke
parkeerterreinen.
Het aanleggen van fietspaden en het realiseren van
bezoekerscentra en horecavoorzieningen maakt veel
enclaves al beter toegankelijk en aantrekkelijker. Deze
strategie is met succes toegepast bij verschillende
natuurgebieden, zoals de bezoekerscentra van het
Naardermeer en het duingebied bij Bakkum.
Ook ‘landscaping’ is een veelgebruikte strategie. Dat
kan met heel simpele middelen, zoals bij de herinrichting van de Schipholterreinen. In aanvulling op het
kwaliteitsbeleid voor het terminalcomplex introduceerde West 8 begin jaren ’90 het adagium ‘opruimen’ en
‘berken planten’. Langzaam begint deze strategie zijn
vruchten af te werpen: Schiphol ligt dadelijk in een berkenbos! Het planten van berken is natuurlijk ook handig
omdat vogels niet snel nestelen in deze bomen, maar
het geeft het uitgestrekte terrein een heldere en eenduidige identiteit en er komt rust in de kakafonie van
indrukken. Op het Hoogoventerrein herhaalde West 8

De ring van Amsterdam
met daaraan grote
ontoegangkelijke functies
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Berkenbos op Schiphol

Duinroos op Tata

Bezoekerscentrum van het
Naardermeer
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Nieuwe entree van het
UMCA, locatie AMC

deze aanpak. Op door de opruimstrategie vrijkomende
ruimte werden met shovels nieuwe duinen gemaakt, die
ingeplant werden met duindoorn.
Door het AMC wordt juist een meer samengestelde
strategie gehanteerd. Het monolithische AMC was
altijd sterk naar binnen gericht en georganiseerd rond
de grote, op de eerste laag verbonden atria. Functies,
die niet per sé in de zorgketen van het ziekenhuis opgenomen zijn, zijn de afgelopen jaren ondergebracht in
stedelijke bouwblokken rondom het ziekenhuis. Dat
geldt voor onderwijs en research, maar ook voor ambulante zorg en gespecialiseerde functies zoals jeugdzorg.
De entrees van de gebouwen liggen aan nieuwe ‘straten’ over het terrein.
Het plan voor de nieuwe hoofdentree van het ziekenhuis volgt een andere koers. In plaats van te kiezen
voor toevoeging van een nieuw stedelijk bouwblok
wordt het ongedefinieerde voorterrein tussen station
Holendrecht en het ziekenhuis getransformeerd tot een
park. De entree is vormgegeven als een glazen paviljoen
in het park. Het plan is recent aanbesteed.
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Schets van de A9 tunnel

De A9 als regionale
buitenring met de
knooppunten (rood) met de
radiale lijnen
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Integratie A9 – buitenring
Kwaliteitsverbetering van de enclaves is al een flinke
stap vooruit. Maar het laat de kwaliteit van de A9 zelf en
de relatie met zijn omgeving nog buiten beschouwing.
Voor een Routeontwerp A9 met een gemeenschappelijk idioom bij het ontwerp van bruggen, viaducten,
verlichting, bebording en geluidsschermen lijkt het
inmiddels te laat. De wegomlegging bij Badhoevedorp,
de verbreding bij Amstelveen en de bouw van de
Gaasperdammertunnel zijn of worden als zelfstandige
projecten uitgevoerd.
Is een vanzelfsprekender integratie in de omgeving een
bruikbare strategie?
In het geval van de Gaasperdammertunnel is gekozen
voor een zorgvuldige ‘inpassing’. Integratie is hier vooral
het maskeren van een vreemd element in het stadslandschap en het gebruiken van onderdelen van de tunnel
in het ontwerp; bovenop het tunnelveiligheidsgebouw
wordt bijvoorbeeld een uitzichtplatform in het dakpark
gemaakt.
Integratie zou ook benaderd kunnen worden als ‘verweving’, waarbij de weginfrastructuur gezien wordt als
onderdeel van een omvattender systeem: als een regionale buitenring. Naast de A9 voor autoverkeer zou de
ontwerpenergie dan vooral gestopt moeten worden in
het ontwikkelen van parallelsystemen, met aandacht
voor het opwaarderen van het onderliggend wegennet,
openbaar vervoer en fietspaden en voor de ontwikkeling van knooppunten waar de buitenring radiale lijnen
kruist.
Een bekend voorbeeld van zo’n ringsysteem is de
Singelgrachtzone in het centrum van Amsterdam
– met auto’s over de buitensingel en openbaar vervoer en fietsen over de oude walstraat: Marnixstraat,
Lijnbaansgracht, Weteringschans, Sarphatistraat. Een
recent voorbeeld is de introductie van een tramlijn op de
parallelstraat van de Périphérique in Parijs, gekoppeld
aan een integraal herontwerp van straten en pleinen.
De beste kansen voor het ontwikkelen van een buiten-
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ring liggen in de centrale zone van Schalkwijk in Haarlem,
via Lijnden, Badhoevedorp, Schiphol-Noord, SchipholOost en Amstelveen naar Amsterdam-Bijlmer-Arena.
Op een deel van dit tracé rijdt nu de succesvolle
Zuidtangent, een snelle busverbinding. Ombouw naar
een tramverbinding is een interessante optie, zeker
als radiale openbaar vervoerlijnen vanuit Amsterdam
naar deze buitenring doorgetrokken worden: tramlijn 1 en 2 en de NoordZuid-metrolijn. Bestaande concentraties van werkgelegenheid en voorzieningen
rond de Schipholweg in Schalkwijk, het stadshart van
Amstelveen en Arenapoort vormen onderdeel van de
buitenring. Nieuwe knooppunten zoals Schiphol-Noord
lenen zich voor het realiseren van bijzondere regionale
programma’s.
Kijk je vanuit dit perspectief opnieuw naar de
Gaasperdammerweg, dan lijkt het interessant om de
te onderzoeken hoe de omgeving van het metrostation
Gaasperplas een meer grootstedelijk karakter kan krijgen. De huidige stadscamping kan beter op een andere
plek liggen!

Voetnoten
1. Reyner Banham: Los Angeles; The Architecture of
four Ecologies, Harper and Row, New York 1971.
Latere uitgaven o.a. door University of California,
2006.
2. Willem-Jan Neutelings: De Ringcultuur, een studie naar het ringmechanisme, Vlees en Beton 10,
Uitgeverij De Singel, Gent 1988.
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Route 8: Vecht links

Startpunt:

ê Station Weesp
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Structuurschema Groot-Amsterdam 1962 en fragment Zuidoost-lob.
Structuurschema Bijlmermeer 1965 en fragment Gaasperdam met de Gooiseweg, de metro, de A6-A9 en het ‘Kanaal om de Zuid’
richting Weesp en het Gooi.
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Naar Weesp!

Nu Weesp aansluit bij Amsterdam is er wellicht een mogelijkheid om een paar grote missers in de
opbouw van Gaasperdam en de aansluitingen op Driemond en Weesp te herstellen.
De meeste presentaties over het herontwerp van het IJtunneltracé – Valkenburgerstraat, Weesperstraat,
Wibautstraat – begon ik met de stelling dat de Leeuwarderweg niet naar Leeuwarden en de Gooiseweg
niet naar ‘t Gooi gaan. En dat is maar goed ook. Aan een snelweg dwars door de stad hebben we niets.
In de Bijlmer en Gaasperdam liggen echter nog een paar relicten die herinneren aan die intenties. De
Gooiseweg is in de jaren ’70 vanaf het Amstelstation naar het zuiden uitgevoerd als een complete
snelweg met 2 x 2 rijbanen op een talud met ongelijkvloerse kruisingen met de A10 en de A9 en met open afritten naar de dreven in Diemen, Duivendrecht, de Bijlmer en Nellestein.
Langs de Gaasperplas zou de weg vervolgens met een nieuwe brug over het Gein aantakken op de
N236, de Gooilandseweg naar ’s Graveland en Bussum. Op de Structuurschema’s uit 1962 en 1965 zie
je ook de metro, de A9 en het kanaal ‘Om de Zuid’ verder doorgetrokken naar het oosten, richting Weesp
en Almere.
De Gooiseweg loopt nu bloedeloos dood. In plaats van de ooit beoogde weg naar ’t Gooi alsnog aan te
leggen, kan beter voor een ander tracé gekozen worden, naar Weesp!
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Een nieuwe verbinding met Weesp
Voorbij de kruising met de A9 houdt de Gooiseweg
nu op. De aansluitende Valburgdreef ligt eerst nog op
een talud, maar gaat dan naar beneden en stopt na een
bochtig parcours op het parkeerterrein bij Ballorig, het
overdekte speelparadijs voor kinderen; populair voor
verjaardagspartijtjes. Ook de andere infrastructuur –
metro, A6-A9 en kanaal – is niet gerealiseerd.
Op de fiets kun je via een paar kruip-door-sluipdoor-paadjes vanuit Gaasperdam naar Driemond en
daar de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal nemen
naar Weesp. Dat kan beter! Met een mooie boog om
Driemond kan de Gooiseweg verbonden worden met de
Amstellandlaan en het centrum van Weesp.
Voor deze verbinding zijn twee nieuwe bruggen
nodig. Allereerst een lage brug over de Gaasp, zoals
de Diemerbrug of de Venserbrug in Diemen. Als deze
ook voor bussen en auto’s geschikt gemaakt wordt,
ontlast deze nieuwe brug ook de bestaande brug in de
kern van Driemond bij het sluisje tussen de Gaasp en
het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat kan dan een rustiger
en veiliger plek worden. De vreemde ontsluiting van de
drinkwaterfabriek van Waternet kan ook vereenvoudigd worden.
Vervolgens een nieuwe brug over het AmsterdamRijnkanaal. Dit kan een fietsbrug zijn zoals de Nesciobrug
of de recent aangelegde fietsbrug bij Nigtevecht, maar
je zou ook kunnen overwegen om er bussen overheen
te laten rijden. De N231 loopt langs Weesp. De nieuwe verbinding voert juist door stedelijk gebied naar
het centrum van de stad. Dat zorgt voor een sterkere
samenhang.

x

Gooiseweg (groen) en Valburgdreef (roze - fietspad gestippeld) bij de Gaasperplas

Naar Weesp! Onderbroken lijn: beoogd wegtracé Gooiseweg, richting N231. Getrokken lijn: fietsen openbaar verbinding Amsterdam-Zuidoost-Weesp, met nieuwe bruggen over de Gaasp en het
Amsterdam-Rijnkanaal, aantakkend op de Amstellandlaan en het centrum van Weesp.
Fietsbrug Nigtevecht;
hoge brug over
Amsterdam-Rijnkanaal

Diemerbrug Diemen, lage
brug over Weespertrekvaart
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Kralingseplaslaan

Kralingseplaslaan
Op de herinrichting van de strook langs de Gaasperplas
met de taluds en viaducten van de ooit ontworpen snelweg is al heel wat gestudeerd. Ik raad iedereen aan naar
Rotterdam te gaan en een wandeling te maken langs
de Kralingseplaslaan. Deze ‘parkway’ is een belangrijke
ontsluitingsweg van het woongebied Kralingen, maar
heeft een smal profiel met één rijbaan in beide richtingen en soms een ventweg. Tussen de laan en de plas ligt
een deel van het Kralingse Bos, met wandel- en fietspaden. De strook heeft een wisselende breedte van 75 tot
130 meter. De beplanting is zo aangelegd dat er soms
open zichten op de plas zijn in verschillende richtingen.
Op andere punten is de plas weer verborgen. In de strook
ligt ook een haventje van één van de zeilverenigingen.
De aangrenzende bebouwing aan de laan heeft een
heel gedifferentieerd karakter. Je vindt er rijtjeswoningen van twee verdiepingen, maar er staan ook villa’s –
Villa Van der Leeuw, ontworpen door Leendert van der
Vlugt (1929) en Villa Houben, ontworpen door Mecanoo
(1991) – en appartementencomplexen van 10 lagen uit
de jaren ’30 en ‘80, zoals de Kralingse Plaslaanflat, ontworpen door Willem van Tijen en Hugh Maaskant (1938).
Veel straten en lanen in Kralingen lopen door tot aan
de plas. De mooiste is de Jericholaan, een straat met
3-laagse bebouwing met een brede groene middenberm en prachtige iepen.
Bij elkaar een supervoorbeeld voor de herinrichting van
de zuidstrook van de Gaasperplas: een heldere stedelijke ruimte met gedifferentieerde bebouwing, georiënteerd op de plas!

Jericholaan RotterdamKralingen met zicht op de
Kralingse Plas.
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Links: Villa Van der Leeuw,
ontwerp Leendert van der
Vlugt 1929.

Villa Houben, ontwerp
Mecanoo 1991.
Kralingse Plaslaanflat,
ontwerp Willem van Tijen en
Hugh Maaskant 1938.

Gaasperplaslaan
Als het talud van de Gooiseweg wordt afgegraven kan
de Valburgdreef een mooie laan worden op maaiveld
met ‘adressen’ er aan en ogen op straat. De ontsluitingsstraten van de aanliggende woonbuurten in Gein
kunnen er direct op aansluiten. De vrijkomende strook
is 1500 meter lang en 100 meter breed. Dat is breed
genoeg om naast een laan en een bouwblok ook een
nieuwe singel te graven en het watercircuit in Gein uit te
breiden. Als bruggen gemaakt worden in plaats van duikers kun je gemakkelijk vanuit Gein naar de Gaasperplas
kanoën en roeien. De groene strook direct langs de plas
kan een stuk spannender worden door eilanden en op
strategische punten bruggen te maken.

Afhankelijk van bouwhoogte en type bebouwing kunnen hier 250-1000 woningen gebouwd worden. Door
kavels van verschillende grootte uit te geven – en niet
allemaal tegelijk! – kan het beeld van de nieuwe laan
heel gedifferentieerd worden. Er is vast ook vraag naar
ouderenwoningen, gecombineerd met voorzieningen.
Dat kan nog een publieke plek opleveren aan de laan
met een bushalte en een goede oversteek naar het park.
Aan het eind van de laan – op de parkeerplaats bij
Ballorig – is genoeg plek voor een vrolijke bestemming,
die past bij het park en de aanliggende Gaasperzoom:
Vrije Ruimte!
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Valburgdreef >
Gaasperplaslaan, Verkenning
Gevonden Grond 2005-2006
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Montages Waterfront en (buiten)eilanden in IJmeer (met de klok mee, vanaf linksboven: Sint-Petersburg, Hong Kong, Venetië, Helsinki). Archipelproject 1985-1986.
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Buiteneiland

In de discussies in 2018 over het karakter van het laatste eiland van IJburg – het Buiteneiland – kwam
het materiaal van pas dat ik halverwege de jaren ’80 verzamelde op reis langs allerlei steden op en aan
het water en met eilanden dichtbij. Ik gebruikte dat destijds om een alternatief te tekenen voor wat toen
nog Nieuw-Oost heette: een nieuwe polder in het IJmeer.
Het was interessant om te zien dat bij heel veel steden aan het water eilanden liggen die juist niet
verstedelijkt zijn, maar een bestemming voor een tochtje in een weekend, om te gaan eten of om een
festival of een tentoonstelling te bezoeken of zomaar te dwalen. Vuurtoreneiland, Pampus, Marken en
de Marker Wadden functioneren hier ook zo. Ter inspiratie voor het programma en de inrichting van
Buiteneiland een reeks vrolijke buitenlandse voorbeelden.
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St. Petersburg
Petersburg helpt vooral voor een beter begrip van
afstanden. Tussen de stad en bestemmingen rond
de Finse Golf varen draagvleugelboten, zoals we die
hier ook een tijdje hadden van CS naar IJmuiden. De
Meteoor brengt je in 35 minuten van de Hermitage naar
de Peterhof, de buitenresidentie van Peter de Grote op
de steilrand langs de kust. De tocht naar Kronstadt, de
marine-stad op een eiland voor de kust, duurt wat langer: 45 minuten.
Ter vergelijking: de afstand naar de Peterhof is 23
kilometer, net zo ver als van Zeeburgereiland naar
Volendam. Met de auto of de bus doe je daar 26 minuten over. De Meteoor vaart dus best wel snel!
De afstand naar Kronstadt is 36 kilometer, net zover als
naar Lelystad of de Marker Wadden.

Plattegrond St. Petersburg
en het eiland Katlin (met
daarop Kronstadt)

Naar de Peterhof gaan veel Russen een dagje uit: wandelen in de barokke tuinen, picknicken of één van de
paleizen bekijken. Het complex is na de totale verwoesting in de Tweede Wereldoorlog compleet herbouwd.
Kronstadt ligt op het eiland Katlin, dat half zo groot is als
Vlieland of Schiermonnikoog. In de havenstad wonen
40.000 mensen. Het eiland is verbonden met het vasteland door wegen op een dam zoals de Afsluitdijk, met
enorme bruggen en een beweegbare vloedkering zoals
in de Nieuwe Waterweg. In Kronstadt ga je vooral naar
de forten, dokken en marineschepen kijken.

Boot naar Kronstadt en
Kronstadt zelf
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Helsinki
Ook voor de kust bij Helsinki ligt een marine-eiland –
Suomenlinna –, maar het ligt veel dichter bij de stad: 2,7
kilometer. Het is 210 hectare groot – Buiteneiland circa
45.
Iedere dag varen er 1-4 veerboten per uur naar het
eiland. 1 keer per uur vaart er ook een autopont voor de
800 bewoners van het eiland. Van mei tot september
doen ook rondvaarten en waterbussen het eiland aan.
Het forteiland is Unesco werelderfgoed. Behalve naar
(historische) musea gaan veel bezoekers wandelen op
het eiland, lunchen of dineren (er zijn 11 restaurants).
Er zijn een paar kleine overnachtingsmogelijkheden. De
wandeling over de forten is spectaculair.

Plattegrond van Helsinki met
het eiland Suomenlinna

Rechtsboven: fortencomplex
bij de aanlanding van de ferry
Rechtsonder: reparatiewerf
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Stockholm
Midden in Stockholm liggen een paar eilanden met allerlei culturele en recreatieve voorzieningen. Djurgarden
is de grootste, 1,7 kilometer van Gamla Stan en maar
liefst 279 hectare groot. Djurgarden verwijst naar het
gebruik als koninklijk jachtgebied. Het eiland is eigendom van de staat en heeft een publieke functie. Naast
openbare parken en de dierentuin Skansen vind je er het
pretpark Gröna Sund (met zeven achtbanen), het Abbaen het Astrid Lindgrenmuseum en het drukbezochte
Vasa-scheepvaartmuseum. Het eiland is bereikbaar
met twee (museum)tramlijnen. Over water zijn er vier
waterbusverbindingen.

Plattegrond van het centrum
van Stockholm

Op Djurgarden:
Rechtsonder: Vasa
Linksonder: Abba museum
Rechtsboven: Skansen
Linksboven: Gröna Sund
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New York
In New York is natuurlijk Governors Island een interessante vergelijking. Het is 70 hectare groot en ligt 700
meter van het puntje van Manhattan.
De voormalige leger- en kustwachtbasis is sinds 2003
grotendeels omgevormd tot een publiek park naar
ontwerp van West 8. Bij de constructie van The Hills is
gebruik gemaakt van het sloopmateriaal van veel van de
oude legerbarakken. In 2016 opende het nieuwe parkdeel. Stapsgewijs worden ook de gebouwen herontwikkeld voor onderwijs, cultuur, retail en horeca. In een
klein deel zullen commerciële kantoorruimte en short
stay-appartementen gerealiseerd worden.
Het park is van april tot oktober dagelijks geopend tussen 10.00 en 18.00 uur. In de weekenden is het open tot
19.00 uur. Je komt er met ferries vanaf Manhattan en
Brooklyn. Het park wordt geëxploiteerd door The Trust
for Governors Island, een ‘publieke stichting’, en deels
door de National Park Service.

Plattegrond van New York

Governors eiland
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Boston
Wellicht het meest interessant zijn de eilanden in de baai
van Boston, onderdeel van de Boston Harbor Islands
National Recreation Area. Het gebied wordt beheerd
door The Boston Harbor Islands Partnership, met vertegenwoordigers van verschillende overheidsorganisaties.
Er zijn meer dan dertig eilanden.
Ferry Thompson Island is een klein eiland op 20 minuten varen (6,7 km) van het centrum. Het is geopend op
zaterdag en zondag in de periode mei-september. 3 keer
per dag vaart er een ferry. Gebouwen zijn te huur voor
bruiloften en conferenties.
Spectacle Island is een voormalig vuurtoreneiland, dat
in de jaren ’90 vergroot is van 20 tot 34 hectare met
grond en sloopmateriaal dat vrijkwam bij de aanleg van
The Big Dig – een tunnel in het centrum van Boston. Het
nieuwe park opende in 2006. De nieuwe heuvel op het
eiland is 48 m hoog. Het eiland ligt 6,4 km van het centrum. Acht keer per dag gaat er een ferry. Op het eiland
is een nieuw padennetwerk aangelegd, er is een kleine marina, horeca en een bezoekerscentrum. Jaarlijks
vindt in september een 5 kilometer- en een 5 mijl-run
plaats.

Boston Harbor Islands

Spectacle Island
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Amsterdam
Strandeiland moet nog gemaakt worden. In de
Principenota wordt bepleit hiervoor grond te gebruiken
die vrijkomt bij bouwactiviteiten in de stad.1 New York
en Boston zijn hiervoor inspirerende voorbeelden.
Bijzonder aan de Amerikaanse voorbeelden is ook dat
de eilanden niet permanent toegankelijk zijn en je er
alleen met ferries kunt komen. Als je al een brug vanaf
Strandeiland zou maken, dan alleen voor voetgangers,
fietsers en nood- en hulpdiensten.
Een mooi punt om naar Buiteneiland te vertrekken
met een pontje is de punt van het Zeeburgereiland.
Misschien meteen een stap verder: maak hier een
waterstation met ferries naar Buiteiland, maar ook naar
Pampus, Volendam, Marken en de Marker Wadden?

Voorstel voor ferry
verbindingen naar
Buiteneiland vanaf de kop
van het Zeeburgereiland en
Amsterdam CS

Locatie mogelijk
waterstation (rood)
met verbindingen
naar Buiteneiland,
Vuurtoreneiland, Pampus,
Markerwadden, Almere, etc.
(bewerking tekening Frits
Palmboom ‘Atlas van het
IJsselmeergebied’)

Voetnoten
1. Principenota Strandeiland
Amsterdam 2019.

Waterstation van Boston
met de verbindingen naar de
Harbor Islands
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IJburg,

gemeente

Putdekseltjes in Amsterdam
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Vecht Links

Ons lekkere Amsterdamse drinkwater komt behalve uit de duinen, ook uit de omgeving van de Vecht.
Kwel vanuit de stuwwal van het Gooi brengt eeuwenoud geïnfiltreerd regenwater aan de oppervlakte.
Net als Sourcy uit Bunnik zou het zo in de supermarkt verkocht kunnen worden.
Water is er in de Vechtstreek in overvloed: vanuit de ondergrond, in de vorm van plassen en in een heel
stelsel van wat ik altijd beschouwde als veenriviertjes – Gein, Gaasp, Waver, Bullewijk. Dat klopt ook,
maar er is een periode geweest dat ze functioneerden als onderdeel van een noordelijke Rijntak. We
beschouwen de Vechtstreek al snel als een gebied ‘achter’ het Amsterdam-Rijnkanaal. Tot besluit van
deze bundel is het leuk om het watersysteem van de agglomeratie Amsterdam en de Vechtstreek een
keer aan elkaar te tekenen.
De nieuwe fietsbrug over het kanaal maakt de samenhang ook daadwerkelijk ervaarbaar. De laatste
fietsroute voert je van station Weesp met de klok mee langs de Vecht en via het Gein en Smalweesp
weer terug.
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Kweldruk
Rond de Vecht is de kweldruk zo groot dat de Hollandse
droogmakerijtraditie hier weinig kans kreeg. De
Watergraafsmeer ligt ver van de stuwwal af en net
als met al die andere droogmakerijen in Hollands
Noorderkwartier werd het meer begin 17de eeuw
met watermolens drooggelegd. Dat lukte met de
Bijlmermeer tussen 1622 en 1627 al een stuk minder
goed. De grond bleef drassig en was nauwelijks geschikt
voor landbouw. In de polder werden geen wegen aangelegd. Boerderijen werden gebouwd op de hogere
rand langs de ringvaart. Ondanks de integrale ophoging
begin jaren ’70 met een zandpakket van maar liefst 8
meter dik is de kweldruk in de Bijlmer nog steeds heel
groot. Van het water, dat de gemalen rond de Bijlmer
uitslaan om het oppervlaktewater op peil te houden, is
maar een klein deel te herleiden tot neerslag; meer dan
90 % wordt veroorzaakt door kwelwater.
Bij het Naardermeer en de Horstermeer lukte het
droogmalen helemaal niet. De poging tot drooglegging
van het Naardermeer werd in 1629 gestaakt. Pas eind
19de eeuw werd met stoomgemalen een nieuwe poging
gedaan. Ook dat leverde niet het gewenste resultaat.
Toen Amsterdam de woestenij begin 20ste eeuw wilde kopen om als vuilstort te gebruiken, werd daar een
stokje voor gestoken door een groep natuurliefhebbers
onder aanvoering van Thijsse en Heimans. Zij richtten in
1905 de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

op en kochten de half drooggelegde polder. Dwars door
het natuurgebied zie je de contouren van tochten en
wegen nog lopen.
Ook de pogingen om de Horstermeer droog te maken
werden uiteindelijk in 1633 gestaakt. Pas in 1882 lukte het om de Horstermeer droog te leggen met twee
stoomgemalen. Deze moesten echter al snel vervangen worden door gemalen met dieselmotoren om al
het kwelwater te kunnen verwerken. Ook nu nog wordt
per dag zo’n 100.000 m3 water uitgeslagen. Dit proTopografische kaart
Naardermeer

Diagram kweldruk in het
Horstermeer (links), en
voorstel om het af te voeren
(rechts)
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Diagram directe afvoer
van zout kwelwater naar
drinkwaterfabriek in
Amsterdam Zuid-oost (rode
lijn)

ces leidt tot enorme kwelbewegingen. Vanuit de diepe
ondergrond wordt nu steeds meer brak water naar de
oppervlakte gevoerd. Recent is door Waternet/AGV een
experiment gestart om het brakke grondwater met lange pijpen naar boven te halen. Dat moet meer aan de
oppervlakte ruimte bieden voor het herstel van de zoete
kwelstroom.
Het brakke water wordt direct voor verdere zuivering en bewerking naar het drinkwaterstation bij de
Gaasperplas getransporteerd.
Oostelijke Vechtplassen
Het Amsterdamse drinkwater komt uit één van de
plassen, die ontstaan zijn door de winning van turf.
Op een mooie kaart uit de Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie van de Provincie Noord-Holland is het
hele ensemble van de Oostelijke Vechtplassen getekend, met behalve de plassen ook het Naardermeer,
de Horstermeer, de zandafgraving van ‘s Graveland
en natuurlijk de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal.1
Ook zie je de forten van de Stelling en van de Hollandse
Waterlinie.
Net als rond het Naardermeer zijn de natuurwaarden
in het plassengebied hoog. De gradiënt van zand naar
veen zorgt voor een rijke flora en fauna. Grote delen van
het Vechtplassengebied maken dan ook onderdeel uit
van het Natuurnetwerk Nederland en zijn beschermd als
Natura 2000-gebied. In de ondiepe plassen direct rond
de Horstermeer – bij Ankeveen en Kortenhoef – treden
verlandingsprocessen op. De bijzondere natuurwaarden die dat met zich meebrengt staan echter onder druk
door verdroging als gevolg van de kwelbeweging naar de
Horstermeer. Het is moeilijk om het peil in die plassen te
handhaven. Op langere termijn bezien lijkt het in stand
houden van landbouw in de diepe Horstermeerpolder
dan ook geen realistische optie, en wellicht geldt dat
ook voor bewoning. Natuurmonumenten heeft inmiddels delen van de polder verworven. Vernatting van die
terreinen biedt enig soelaas. Zou een brede tussenboezem helpen?

Waarderingskaart
Vechtstreek uit de Atlas
landschap en cultuurhistorie
Noord-Holland (2018)
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Rijnarmen
De kaart maakt ook duidelijk hoe messcherp de westelijke grens van het Vechtplassengebied is. Het
Amsterdam-Rijnkanaal snijdt door het fijnmazige veenweidegebied. De Vecht en het Vechtplassengebied liggen ‘achter’ het kanaal. De barrière wordt nog eens
versterkt door de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de
A2.
Aan de westzijde van deze infrastructuurbundel ligt het
mooie open landschap van de veenriviertjes, dat vanuit
de stad goed te befietsen is. Een populair tochtje voert
je om de Ronde Hoep. Een ander langs Gein en Gaasp.
De geschiedenis en opbouw van het stelsel van riviertjes is onder andere beschreven in De Vecht/Angstel, een
riviersysteem in het veen.2 Dit gebied komt ook uitgebreid aan de orde in de door de provincie Utrecht uitgegeven cultuurhistorische atlas Tastbare Tijd.3
Uit het onderzoek komt naar voren dat de Vecht en het
stelsel van riviertjes relicten zijn van een noordelijke
Rijnarm. Verondersteld wordt dat de Angstel en later de
Vecht van ca. 800 voor Chr. tot in ieder geval ca. 400 na
Chr. als Rijnarmen functioneerden. In de afzettingen op
de oeverwallen werden stuifmeelkorrels aangetroffen
van bomen die groeien in de hoger gelegen delen van
het stroomgebied van de Rijn. Het archeologisch onderzoek van Monumenten & Archeologie van de gemeente
Amsterdam in de afgelopen decennia maakte duidelijk
dat de Amstel ook onderdeel is geweest van dit complex. Bij het graafwerk voor de NoordZuidlijn zijn afzettingen gevonden met hetzelfde type stuifmeelkorrels. 4
De verschuivingen in de loop van de Rijn hangen ongetwijfeld samen met de veranderingen in het mondingsgebied van het Oer-IJ en met de wisselende betekenis
van het Almere c.q. het Flevomeer.
De verschillende onderdelen van het landschap rond
Amsterdam worden vaak apart beschreven en geanalyseerd. Tot besluit van deze reeks essays is het interessant om de verschillende onderdelen een keer als één
samenhangend systeem te tekenen.

Oeverwallencomplex van
Angstel en Vecht, naar Henk
Weerts cs, 2002.

De belangrijkste landschapsvormende elementen zijn
de duinen met de beboste binnenduinrand, de stuwwallen met de bossen en heidevelden van het Gooi en – in
de ondergrond – de oost-west-lopende Oergeul van het
IJ. De reeks van IJmeer, Binnen-IJ en Noordzeekanaal is
daar de actuele manifestatie van; een soort late echo.
De eerste toevoeging op de tekening is de verzande,
noordelijke monding van het Oer-IJ bij Castricum met
de Kromme IJ en het Alkmaardermeer.
De tweede toevoeging is het oeverwallencomplex van
Angstel en Vecht, met de verzameling van grotere en
kleinere riviertjes: naast Angstel en Vecht (van zuid
naar noord) Aa, Winkel, Waver, Holendrecht, Bullewijk,
Amstel, Gein, Gaasp, Smal Weesp en Diem.
Bij elkaar vormen het stelsel van Rijnarmen, het IJ en
het Oer-IJ met de monding bij Castricum een kronkelend netwerk van waterlopen. De hoofdrichting van dit
netwerk is zuidwest-noordoost. De Zaan doet daar vanzelfsprekend in mee.
Door alle doorsnijdingen met infrastructuur en havens
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Hogere gronden van het
Gooi en de binnenduinrand
met daartussen van rechts
naar links: rivierarmen van de
noordelijke Rijn, oergeul, en
het oer-IJ.
Zonder stedelijk weefsel
(boven), en met (onder)
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en door de verstedelijking is het netwerk niet meer als
een samenhangend geheel ervaarbaar. Het netwerk
werkt wel door in de vorm van verstedelijking. Naast de
oost-west-lijnen van het IJ, de IJdijken en de trekvaarten
is de spoorlijn Utrecht-Amsterdam-Zaandam-Alkmaar
met daaromheen de Zaanlob en de Zuidoostlob misschien wel het meest structurerende element in de
opbouw van de agglomeratie.
Tot slot heb ik het netwerk gecombineerd met de tekening van de A9 met de grote enclaves. Dan wordt duidelijk dat het landschap rond de stad vooral aan de
noordzijde – Waterland –, de oostzijde – het IJmeer –,
en aan de zuid- en zuidoostzijde – het netwerk van de
riviertjes – het meest nabij en het best bereikbaar is.
Koesteren en uitbouwen van nabijheid en bereikbaarheid is hier het parool! De nieuwe fietsbrug bij

Nigtevecht helpt dan ook enorm. Er is een nieuw fietsrondje bijgekomen: langs de Vecht naar Weesp en dan
weer terug naar de stad!

Voetnoten
1. https://leidraadlc.noord-holland.nl/ensembles/
vechtstreek/
2. Henk Weerts, Piet Cleveringa en Marc Gouw: De
Vecht/Angstel, een riviersysteem in het veen, in:
Grondboor & Hamer, nr. 3-4 2002, pagina 66-71.
3. Roland Blijdenstijn: Tastbare tijd 2.0, cultuurhistorische atlas van de Provincie Utrecht, Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij Amsterdam, 2017.
4. Jerzy Gawronsky: Ontstaan uit een storm, Ranjith
Jayasena: Graaf- en modderwerk

Waternetwerk gecombineerd
met de A9 en de grote
enclaves
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