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tructuurschema Groot-Amsterdam 2



7

ntroductie

De beste manier om een stad o  regio te leren ennen is o  de fiets te sta en.  
de website www.tourgrootamsterdam.nl vind e acht fietstochten van ieder twintig 

ilometer rond een station in de agglomeratie Amsterdam. De fietstochten leiden e 
langs bi ondere enomenen in een uitsnede van het verstedeli t landscha  in en 
rond de stad  een stri  o ges annen tussen ort rommeniedi  in het noordwesten 
en ort ittermeer in het uidoosten.  de website vind e de acht routes en allerlei 
achtergrondmateriaal  orte beschri vingen van interessante ob ecten  verwi ingen 
naar literatuur en film es met interviews en ges re en. 

n de e bundel vind e vierentwintig com acte essays  o  uitgebreide columns  drie 
bi  iedere fietstocht. n de e stu en beschri  i  hoe i  als stedenbouw undige i  naar 
enomenen die we onderweg tegen omen  associaties en herinneringen die e o roe en  

observaties bi  en re ecties o  lannen en ro ecten. i  de a sluiting van vierentwintig 
aar wer en voor de stad geven de columns een breed beeld van de stedenbouw undige 
ra ti  in Amsterdam  voor ieder aar n. De brede bli  is nodig en moet ge oesterd 

worden. Dat an niet genoeg benadru t worden. De Amsterdamse ro ectenmachine 
is een ui  en be er t de bli . oor het ontwer  van een fi ne stad is onbevangenheid  
onder oe  en debat nodig en de mogeli heid om nog onbe ende wegen en slui routes 
te ver ennen. 

en brede benadering is oo  nodig omdat de stadsvorm van Amsterdam niet eenduidig is  
maar samengesteld. n 4 x Amsterdam ge ubliceerd bi  hoth in 200  heb i  na tien aar 
wer  in ro ecten o  allerlei le en in de stad voorgesteld om vier stedeli e milieus te 
onderscheiden  vier bioto en o  ecologies  de gridstad o  het veen met de enmer ende 
stadsstraten  de eilanden in de buitendi se waterstad in het  de oldersteden in de 
droogma eri en en de ar en rond de oude agrarische lintdor en. De ondergrond s eelt 
een belangri e rol in de vorm van de stad  Amsterdam is een verstedeli t landscha . 
De stad als geheel is dan oo  niet anders dan een collage van uiteenlo ende stedeli e 
ragmenten  meer en minder stevig verbonden door structuurelementen oals Amstel 

en  de grachtengordel  de A 0  het tunneltrac  en een ree s van riviert es  vaarten  
analen en lassen. 

De e benadering is nog steeds valide en ri gt nog wat meer leur nu we o  sta  gaan 
in Groot-Amsterdam. ter er nog dan het veel geroemde Algemeen itbreidings lan 
uit  bli t het tructuurschema Groot-Amsterdam uit 2 leidend te i n geweest 
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voor de ruimteli e o bouw en het unctioneren van de agglomeratie. Helder te ent ich 
het globale ordenings rinci e van de collage a  de aaneengesloten ernstad binnen de 
A 0 met stedeli e corridors  stadslobben  daarbuiten  die gescheiden worden door 
groengebieden  scheggen.  

De agglomeratie hee t oo  een duideli e begren ing  de telling van Amsterdam. De 
orten vormen een bi ondere mar ering in de overgang naar het buitengebied. oor 

de stadsvorm i n vooral de inundatievelden van belang. trenge regels orgden er voor 
dat hier een eeuw lang niet gebouwd werd. u hun militaire unctie vervallen is  vormen 
de geluidhindercontouren van chi hol en atura 2000-regels een vergeli baar 
streng regime. De welvarende eri erie  van de stad stre t ich daar voorbi  uit  in de 
binnenduinrand  het Gooi en levoland. our Groot-Amsterdam is o ges annen tussen 
twee van de orten. De eerste en de laatste fietstocht voeren e langs de e groene 
stadsrand.

aura mits  livier van de anden en Aat de ries orgden er voor dat het idee voor 
de tour handen en voeten reeg en vormden aangenaam reisge elscha . our Groot-
Amsterdam was oo  een vroli e tocht met fi ne collega s en artners in crime  Maru 
Asmellash  Marcel loemendal  aroline omb  ri  van es  tt e eddes  os Gadet  

ric van der ooi  rits almboom  ri  asveer  on chaa  eroen chilt  art tuart  
asiem a a en ic  ermeulen.

 draag de bundel o  aan ngelien. Met haar maa te i  honderden tocht es die mi n bli  
vormden.

Maurits de Hoog 
omer 2020
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oals beschreven in de introductie horen de essays van dit boe  bi  een set van acht 
fietsroutes. 

an die routes is in dit boe  slechts een lein aart e met de sto s a gedru t  maar er is 
een schat aan in ormatie online te vinden  oor el  van de fietsroutes hebben we materiaal 
gemaa t  film es met interviews met betro enen  historische beelden  aartmateriaal. 
De routes en het materiaal un e vanuit e luie stoel via de website be i en  maar het is 
natuurli  nog leu er om ero  uit te tre en  m de routes ma eli  fietsbaar te ma en 
hebben we e daarom oo  nog in google ma s ge et. 

Dus tre  er o  uit en laat o  de website weten wat e ervan vond  

ver ichts aart e van de route
outenummer

outenaam

i st met sto s

 code die e o  de google ma s 
aart brengt voor navigatie ti dens 

het fietsen

 code die e o  de 
website brengt met film es 

en andere achtergrond-
in ormatie bi  iedere sto

Dit is een doe-boe
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Stops route 1: Voorstad in een Moeras

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.

QR Codes
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Startpunt: 

tation rommenie-Assendel t

01oute  Voorstad in een moeras
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Home ic  olhuis rommeniedi

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.

0
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oormalig tolhuis en ca  
rommeniedi   bi  de 

a slag richting romme  

a  vanouds het eerhuis  
rommeniedi   in oude 

glorie hersteld  0

am s oed... 20

Het er e in rommeniedi  
interieur en e terieur 



Krommeniedijk
De snelste route van Amsterdam naar astricum en 

immen loo t langs de nu net gesloten ele triciteits-
centrale aan de Hemweg  de Hem ont en dan verder 
langs de s oorli n naar Al maar over de rovinciale eg. 
Maar dat is wel een beet e een saaie route  alsmaar 
rechtdoor. n van de detours bracht me via het lan-
ge lint van rommenie o  de itweg en uiteindeli  o  
de rommeniedi . Daar  aan de rand van rommenie  
reed i  een langgere te  bi na elli svormige ruimte bin-
nen van  ilometer lang en o n 0 meter breed. n 
de verte ele triciteitsmasten en een er torent e.

tol boerderi en  lage aanse  houten huis es in ver-
schillende leuren groen en wart  maar oo  latere  
ba stenen hui en staan aan de buiten i de van de elli s 
in een continue ri . oms an e er even tussendoor i -

en  maar met wer laatsen  aanbouwsels  bomen en 
strui en vormen e meestal een doorgaande wand . 
Aan de binnen i de is het beeld uist meer o en  e er 
in het meest westeli e  beet e ge romde deel. Met aan 
de buiten ant de doorgaande wand  heb e aan de bin-
nen ant een mooi overview over de grote ruimte  een 
ruimte  die hier dus echt een binnenruimte is. r is n 
mar ante uit ondering  het er e van rommeniedi . 
Die staat uist wel aan de binnen i de  o  een ter  met 
grote bomen.

ven verdero  is er een a slag naar rechts. Daar stee  e 
door de wand heen  ga e over de romme  en heb e 
wat bos es  maar vooral s ectaculair verre ichten rich-
ting itgeest  het Al maardermeer en A ersloot. De 
hori on is ver weg.  sommige le en i  e o n  

ilometer weg over leeg land. Het er e o  de ter  in de 
bocht van de besloten elli s is de vooraan ondiging van 
dit enomenale verge icht. ubliem

Tolhuis
i  de a slag staat een wit houten huis met een veranda. 

Dit is het voormalige olhuis  anne  ca .  vond el s 
een oto met het tolhe  er nog o . at een mooi beeld  
het he  naar de tuin van het weidse  o en landscha . 
Dat he  ou eigenli  weer terugge et moeten worden  
Draai e e om  dan i  e terug o  de grote binnenruim-
te  onder het overste  van de veranda door.

Rampspoed 
i  een recent be oe  was i  totaal in de war. Het tol-

huis bli t a gebro en en vervangen door een nieuw-
bouwwoning  een rare schuur  De architect  hee t 
nog iets ge robeerd met een veranda  maar dat is totaal 
mislu t. Het huis staat niet meer in de rooili n aan de 

rommeniedi  en oo  niet aan de dwarsstraat. De 
ondersteuning van het overste  staat recies ver eerd 

rommeniedi  met 
elli svormige older   

 bebouwing in de 
buitenrand  
2  er  o  ter   

 doorstee  over de romme 
 met s ectaculair overview 

over de olders richting 
itgeest  
 tolhuis bi  de a slag  

rommeniedi  .

1
24

3
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en er is een vreemd he e toegevoegd. n wat doen die 
aalt es hier  

De materialen  leuren en details van de nieuwe woning 
onderscheiden ich niet langer  maar voegen ich naar 
wat elders langs de rommeniedi  staat. recies het 
omge eerde van de ruimteli e wer ing van het oude 
tolhuis. De bi ondere mar ering van de doorstee  is 
verdwenen.
Hoe an het toch dat dit soort vreseli e ongelu en 
gebeuren

ie hee t hier itten sla en bi  het verlenen van de 
sloo vergunning en bi  de goed euring van de bouw-
vergunning  as het tolhuis anne  ca  niet aangewe-

ort i  in het landscha

en als ri s- o  gemeenteli  monument  at was het 
advies van de stedenbouw undige en van elstand

Paradise regained
Als e de doorstee  a etst  dan bli t even verder-
o  n van de bos es van desti ds aan de over ant van 
de romme  een ort te i n  ort rommeniedi  o  
nu oo  wel ort i  onderdeel van de telling van 
Amsterdam.

at een ontde ing was dat in de aren 0  n een cir-
el rond Amsterdam ble en meer dan 0 orten te lig-

gen  met een hele ree s batteri en  inundatieslui en  
liniedi en  o slag laatsen  a ernes  drin water el-

ort i  e terieur en 
interieur
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ortwachterswoning. 
ntwer  iet Hein e  en 

ggy De ers

ders  graansilo s  een munitie abrie   een com le-
te verdedigingsmachine  erborgen  overgroeid en in 
gebrui  voor allerlei soorten o slag. Het leger stootte 
de orten a  en Domeinen ocht naar nieuwe bestem-
mingen. De telling werd in  met succes door de 

rovincie oord-Holland voorgedragen als -
erelder goed. nmiddels is voor de meeste orten een 

nieuwe bestemming gevonden en i n e ublie  toe-
gan eli  gemaa t. 

ort i  is eigendom van de tichting tadsherstel en is 
behalve een be oe erscentrum van andscha  oord-
Holland oo  een woon-wer le  geworden voor een 
groe  mensen met een be er ing. De bewoners runnen 
het restaurant en het be oe erscentrum.  

eel onderdelen i n in oude luister hersteld  odat e 
een beeld ri gt van hoe het leven er voor de inge war-
tierde soldaten uit ag. Hoogte unt is het icht vanuit 

n van de geschuts oe els over de in het voor aar ge n-
undeerde weilanden richting itgeest.
n o dracht van tadsherstel is de omgeving van het ort 

heringericht naar een ontwer  van ic y chuurman 
van andscha  oord-Holland. 

Fortwachterswoning
en geweldig onderdeel van het lan voor het ort is 

de bouw van een nieuwe ortwachterswoning  ontwor-
en door iet-Hein e  en ggie De ers. Het ontwer  

dateert van 200 . iteindeli  is de woning begin 20  
o geleverd. 
Het is een gra ig gebouwt e. atuurli  van hout  in 
de traditie van de gema eli  te verwi deren houten 
loodsen en woningen van de telling. e  en De ers 
gebrui ten de constructiewi e voor een vroli  e e-
riment  de i wanden i n los gehouden van de houten 

ilaren en i n onder een hoe  ge laatst. e wi en naar 
buiten. De verdie ing is daardoor niet langer een older. 
Het is een grote  el standige gebrui sruimte geworden 
en s eciaal door de lage glaswand.
Met dit rinci e had iet-Hein e  al eerder ge eri-
menteerd in het vroli e -laagse avil oen o  burg. 
De wi ende wanden hadden daar meer glas. Hier is het 
hout aan de buiten i de in de warte carboleum ge et. 

h  wat was het mooi geweest als even verdero  als 
endant van de warte ortwachterswoning het witte 
olhuis nog had gestaan  
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02
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. 

andscha s euilleton van het er-  
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Verstedelijkte lagune
Amsterdam ligt in wat in de geografie aangeduid 
wordt als een lagune. an de ustvormen o  aarde is 
de lagune ust het meest verbreide ty e. Anders dan 
bi  orden  li en en rots usten enmer t de lagune-

ust ich door een geleideli e overgang van land naar 
ee. nder invloed van eb en vloed  stroming en wind 

ontstaan in dit overgangsgebied ogenaamde barrier 
islands  langgere te strandwallen met daaro  duinen. 
Daarachter stre t ich de eigenli e lagune uit met moe-
rassen en meren  die gevoed worden door rivieren uit 
het achterland. oms i n de e rivieren o groot en voe-
ren i  oveel sedimenten mee dat een com lete delta 
ontstaat. oms dringt met het geti  out eewater die  
de lagune in  maar er i n oo  voorbeelden van oe-
te lagunes  waar de ee en het geti  nauweli s invloed 
hebben.
De Hollandse lagune is betre eli  breed. De a stand 
van de ust tot aan de monding van de Gelderse ssel 
bi  am en in de voormalige uider ee is bi na 0 ilo-
meter. er hoogte van Amsterdam is de a stand tussen 
de ust en de hogere gronden van het Gooi 0 ilome-
ter. Meer naar het uiden stond de lagune al vroeg onder 

ergeul Amsterdam rond 
00  bron  Ma s 

Amsterdam 2020.

invloed van de grote rivieren  van i n  Maas en chelde. 
o  het geti denverschil was daar ster er onder invloed 

van de nabi heid van Het anaal. Dat is oo  nu nog o. i  
lissingen is het verschil tussen eb en vloed doorgaans 

 meter  bi  het Haringvliet 2  meter  bi  muiden 
 meter en bi  Den Helder 0 meter. i  Del i l is 

het weer  meter onder invloed van de geti debeweging 
om de ritse eilanden heen.
n de lagune te ende ich al vroeg een driedeling a  een 

dynamische delta met de riviermondingen in het uiden  
dan een gesloten ust met een rustig moeras- en meren-
gebied daarachter en ten noorden daarvan de door het 
geti  gedomineerde wadden ust met de enmer ende 
eilandenri  van allantsoog tot ver in Denemar en. n 
het rustige middendeel achter de gesloten duinenri  on 
in de a gelo en tiendui end aar een omvangri  veen-

a et groeien  tot wel  meter boven wat we nu ieuw 
Amsterdams eil  A   noemen. en lang ame  maar 
conse uente ees iegelri ing werd a gewisseld door 

eriodes met een lichte daling.
De duinenri  werd eerst nog onderbro en door mon-
dingen van noordeli e i ta en van de i n bi  atwi  

romme i n  ude i n  en bi  astricum romme 
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i n  echt  Angstel  Amstel  . a het ver anden van 
de e riviermondingen rond het begin van on e aartel-
ling ontstond een aaneengesloten duinenri  over een 
lengte van bi na honderd ilometer tussen Hoe  van 
Holland en am erduin. 
n n van de drogere eriodes rond het aar 000 start-

te de ontginning van het veengebied achter de duinen. 
Het landscha  van veen  moerasbossen en meren achter 
de Hollandse duinen moet toen net o ruig i n geweest 
als de verglades in lorida o  de ongere te delen van 
het ustgebied van ew ersey nu. an die ruigheid is 
hier weinig meer over. n een eriode van dui end aar is 
het veengebied volledig ontgonnen  inge lon en  deels 
uitgeveend en weer drooggelegd en vervolgens groten-
deels verstedeli t. De invloed van de ee nam toe en 
werd buitengesloten door een ragfi n netwer  van di -

en  overstorten  boe ems  analen  slui en en gema-
len. ond n van de dammen in de vele veenriviert es 
ontstond Amsterdam  niet aan ee  niet o  de hogere 
gronden in het achterland  maar midden in de lagune  
waar de Amstel uitmondt in een eearm  het . 

IJ en Oer-IJ
Het  oals we het nu ennen hee t tallo e voorlo ers 
ge end. n n van de laatste i sti den stre te het landi s 

ich tot hier uit en bogen de rivieren uit het achterland 
voor de i smassa uit naar het westen. n latere eriodes 
mondde hier een noordeli e i nta  uit en vormde het 

 de verbinding tussen het Almere en de ee. 
n veel Amsterdamse ro ecten s eelt wat doorgaans 

aangeduid wordt als de ergeul  een belangri e rol. Dit 
is een vroegere geti dengeul die uitmondde ter hoogte 
van andvoort en muiden en die  in het land insleet. n 
en rond Amsterdam liggen o  -  en -22 meter de -

andlagen  die hier a ge et werden in de aalien-i sti d. 
De ergeul sleet dat and laatseli  weg  waardoor o  
die le en de eerstvolgende draag rachtige laag as 
o  circa 0 meter aangetro en wordt. i  alle bouw- en 
landwinnings ro ecten rond het  in de a gelo en eeu-
wen blee  dit een serieus robleem  den  aan de aanleg 

ro ectie er-  o  huidige 
aart. www.oeri .eu

agune Hollands oorder wartier ca. 0  
bron  website neindig oord-Holland  www.
onh.nl.

ouw van de slui en bi  muiden 
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van het entraal tation en de haveneilanden in de de 
eeuw. ecenter s eelde het een rol bi  de aanleg van 

burg  de oord uidli n  het doc  het ever ar  o  
Grasweg en bouw ro ecten bi  station loterdi . Het 
is bi onder om te ien dat het beloo  van de ergeul 
ter laatse van het centrale deel van het  nagenoeg 
samenvalt met de huidige to ografie.
De landscha s unstenaar eroen van esten maa te in 
het ader van i n studie rond de -di en in 200  een 
vroli e montage van aarten van het huidige  en van 
het estuarium van het er-  rond het aar 000 voor 

hristus. De uitstroomo eningen liggen o  dat moment 
een stu  noordeli er  bi  het huidige Heems er  en 

astricum. e iet e al lang aam dichtslibben. De 
montage laat mooi de landscha eli e samenhangen 

ien. at we nu ennen als de i ermeer older en de 
itgeester roe older hoorde bi  de loo  van het  

naar ee. rommeniedi   de di  langs de romme  
 ligt langs die noordeli e uitlo ers van het . Als e nu 

bi  station astricum een fiets huurt en naar ee fietst  
ri d e in eite langs de uitroomo ening van het  naar 

ee   

IJpolders, Noordzeekanaalgebied en Zaanstreek
ana  00 i n de meeste meren in de lagune stu  voor 

stu  drooggelegd  eerst een ree s meren ten noorden 
van het   chermer  eemster  urmer  ormer en 

leinere  oals de ui slotermeer  ur meer  tarnmeer 
en olgermeer  in de de eeuw de Haarlemmermeer 
en het  en in de 20ste eeuw de levo olders in de 
voormalige uider ee. De laatste vi tig aar unctio-
neren vooral de grote droogma eri en uit de de en 
20ste eeuw als e ansievat voor de ontwi eling van 
Amsterdam. Hier liggen de eehaven  de luchthaven en 
een oe el van een new town  Almere. 
Met de drooglegging van het  en de bouw van de 

ran eslui en verdween de geti dewer ing. elangri er 
nog was dat in de olders een anaal werd uitge-
s aard  dat via een doorgraving van de duinen bi  elsen 
en een groot slui encom le  verbonden werd met de 

n olderings lan  en i ermeer met het oord ee anaal  
.

Montage van het oer-  en -di en. eroen van esten
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ntwer  tructuur lan aanstree  0

oord ee. Met een verwi ing naar Muiden werd het 
nieuwe dor  bi  de sluis muiden genoemd.
De olders behielden tot ver in de 20ste eeuw hun agra-
rische ara ter. ieuwe Amsterdamse havens werden 
mer waardig genoeg vooral aan de oost i de van de 
stad aangelegd. choorvoetend verschoo  het accent 
naar het westen. De  gevaarli e  etroleumhaven 

 de vissershaven in muiden  met de 
i svisa slag  de nieuwe artillerie-inrichtingen 

bi  het Hem 0  en de in  o gerichte Hoogovens 
waren de eerste grootschalige nieuwe haven- en indus-
trie uncties rond het anaal. 

a de weede ereldoorlog omt dit trans ormatie-
roces in een stroomversnelling. Het eerder genoemde 
ntwer - tree lan uit  en de uitwer ing daarvan 

in het tructuur lan voor de aanstree  uit 0 assen 
daarin. Het is wer eli  ongeloo i  wat er o  de te e-
ningen allemaal te ien is oom in   

• Allereerst natuurli  de uitbreiding van het 
Amsterdamse esteli  Havengebied  tot ver voor-
bi  de huidige A ri ahaven. o  de Houtra older 
is bestemd als havengebied. en noord- uid-snel-
weg begrenst de havenontwi eling. De toen nog 
Amsterdamse wethouder Den yl stuurde i n 
Grondbedri  er o  uit om de benodigde gronden te 
verwerven. Grote delen van de Houtra older i n 
nog alti d Amsterdams be it. 

• itbreiding van de terreinen van de Hoogovens  tot 
ver over de eeweg tussen everwi  en i  aan 

ee.
• Minstens o s ectaculair is de s iegeling van de 

havens aan de noord i de van het oord ee anaal. 
De -di  en delen van de linten van est aan en 
Assendel t ma en laats voor e ansie van het 
havengebied  com leet met nieuwe bassins  die  
landinwaarts. Aan de noord i de wordt de haven-

ntwer  tree lan oord ee anaalgebied 
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ontwi eling begrensd door de noordeli e basis-
snelweg  aansluitend o  de huidige incent van 
Goghweg  de rins ernhardweg en het noo unt 

aandam en door een a ta ing van de s oorli n 
Amsterdam-Al maar richting everwi  en vervol-
gens naar Hoogovens.

• aast de bestaande elsertunnel  de al eerder 
ge lande Hems oortunnel en de dan net geo en-
de oentunnel i n maar lie st drie e tra autotun-
nels onder het oord ee anaal voor ien. De e 
sluiten aan o  ge ro ecteerde snelwegen naar het 
noorden en nieuwe wegen in de uinsteden  de hui-
dige A  naar chi hol en een ge ro ecteerde snel-
weg in de westrand van de Haarlemmermeer.

• De A  loo t als oentunnelweg  door naar de A . 
• ieuwe woonbebouwing in de aanstree  is ge ro-

ecteerd in het Guisveld  o  de laats van de huidi-
ge ontwi ellocatie aendel t en bi  ormer. i  

ost aan  est aan  Assendel t en rommenie 
i n leinere uitbreidingen gedacht.

• n het wis e en aarnwoude  maar oo  rond de 
agers las en in de Assendel ter older i n groene 

sterren   grote groenelementen  ge ro ecteerd.
 

oals ge egd is het maar goed dat dit ambitieu e er-
s ectie  niet integraal gerealiseerd is  oals met de 

lannen voor de otle  uro oort en de Maasvla te bi  
otterdam wel gebeurde. 

n laats van de grote instee havens aan de noord i de 
van het anaal i n alleen de buitendi se olders tot 
bedri venterreinen omgevormd. an de drie e tra auto-
tunnels onder het anaal is alleen de i ertunnel aan-
gelegd  i  het meer naar het westen en aansluitend o  
de bestaande A  naar Al maar. n laats van aanleg van 
de andere twee is de oentunnel verdubbeld. De recent 
aangelegde A  buigt daarnaartoe a . an alle in ra-
structuur richting Hoogovens i n alleen de hoogs an-
ningsli nen aangelegd. De A  sto t bi  est aan. Het 
verbindingsstu  naar de A  is niet gerealiseerd. 
Het Guisveld is een natuurmonument geworden en 

oo  de olders bi  ormer i n gelu ig niet bebouwd. 
ovendien i n alle ge lande dor suitbreidingen minder 

omvangri  geworden. Het o en veenweidelandscha  
hee t daardoor i n waliteit grotendeels behouden  

i  het dat door het e tensieve natuurbeheer de laatste 
aren verruiging o treedt. De o enheid staat daardoor 

onder dru . De veengebieden die nog voor veeteelt in 
gebrui  i n  lin en door onderbemaling versneld in. 
Dit levert een vreemd beeld o  uilen in het landscha .
De ge ro ecteerde woningbouw bi  rommenie en 
Assendel t is uist wel gerealiseerd  ge o eld aan het 
nieuwe station in de li n Amsterdam-Al maar. Hoewel 
de even gemeenten in de aanstree  in  tot n 
gemeente  aanstad  samengevoegd werden  unc-
tioneren ormerveer  rommenie en Assendel t in 
eite als een betre eli  autonome voorstad  in de 

agglomeratie. 

Voorstad in een moeras
De autonomie en de waliteit  van de voorstad wordt 
verster t door de harde rand aan de noordwest i de. 

rommenie en de nieuwe wi  aendel t in Assendel t 
gren en aan de romme . Geredeneerd vanuit de 
lobvormige ontwi eling van Amsterdam ou het voor 
de hand liggen om de corridor rond de s oorli n o 
intensie  mogeli  te benutten. r is echter geen mens 
die het in i n hoo d haalt om met stedeli e uncties 
over de grens van de romme  heen te s ringen.

erstedeli ing was hier lange ti d uitgesloten door de 
bouwbe er ingen onder invloed van de orten en inun-
datievelden van de telling van Amsterdam. ecent 
maa ten de aanwi ing van de telling tot -
werelder goed  de geluidcontouren van chi hol 
meest recent  20  en de aanwi ing tot atura 

2000 -gebieden atuurnetwer  ederland 20  
verstedeli ing onmogeli . 
Al de e be er ingen hebben in de loo  der ti d geleid tot 
een scher  onderscheid in het verstedeli ings atroon 
van de regio. De aaneengesloten lobbenstad van de 
agglomeratie Groot-Amsterdam ligt binnen de telling. 
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De welvarende eri erie  van de binnenduinrand en 
van het Gooi en Almere liggen uist o  enige a stand en 

i n van de agglomeratie gescheiden door uitgestre -
te groengebieden. ehalve om de o en olders in het 
mondingsgebied van het er-  gaat het hierbi  aan 
de noordwest i de om het Al maardermeer  de moe-
rasachtige gebieden van het is er- en ost anerveld 
en aterland. Aan de oost- en uidoost i de hebben 
het meer  het aardermeer en de moerassen en las-
sen rond An eveen en oosdrecht een vergeli bare 
wer ing.
De un elt van oord- en uid- ennemerland ont-
leent i n woon- en lee waliteit aan de ligging bi  de 
duinen en de ee. De dor en in het Gooi rofiteren o  
hun beurt van de relicten van de uitgestre te heidevel-
den o  de stuwwal  Almere van het meer en het nauw-

eurig ontwor en groensysteem van ar en  bossen 
en het eerwater. o ar so good. De groene scheggen 
tussen de stedeli e lobben  de telling met de orten 
en de groene tussengebieden  orgen er voor dat oo  
de agglomeratie een uit onderli  groen ara ter hee t. 
Het landscha  is alti d dichtbi

telling van Amsterdam  
een ring van orten en 
inundatievelden rond de 
agglomeratie Amsterdam.

atuurnetwer  ederland 
H 20 .

Geluid- en risicocontouren 
chi hol  20 .
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ntegratie 20  en 
2  hinderbronnen en 

ster e barri res in het 
dageli s unctioneren van 

ormerveer  rommenie 
en Assendel t. n rood het te 
herontwer en gebied.

n assing van de A -A . Het 
beoogde trac  van de nieuwe 
snelweg is weergegeven met 
een onderbro en li n met 

i len.



Meer, maar dan ook minder asfalt
n recente visies o  de ontwi eling van het 

oord ee anaalgebied is a ge ien van een instee ha-
ven in de i ermeer older. en nieuwe haven in de 
Houtra older is een reservering voor de lange ter-
mi n. ntensivering van het bestaande havenareaal is de 
belangri ste beleidsin et voor de omende decennia. 
De transitie van ossiele naar meer duur ame energie-
systemen al hierbi  leidend i n.
Desondan s resteert n ono geloste westie 
uit de aren 0. onse uentie van het a ien van 
aanleg van veel van de auto-in rastructuur in het 

oord ee anaalgebied is dat het onderliggende 
wegennet o  dit moment waar belast wordt. Dat geldt 
vooral voor het assen ruis van de rovinciale wegen 

2  en 20  dwars door ormerveer  rommenie en 
Assendel t. Doorgaand ver eer moet gebrui  ma en 
van de e rovinciale wegen en orgt daar voor veel 
overlast  slechte lucht waliteit  geluidhinder en oe els 
van barri res. De voorstad valt in eite uiteen in een aar 
grote bro en.
Al aren wordt o  rovinciaal en nationaal niveau ges ro-

en over het alsnog doortre en van de A  naar de A . 
Aanleg van de e missing lin  an vooral voor de wa-
liteit van de voorstad veel o leveren. Daarbi  ou het 
in mi n idee niet alleen om de ositieve e ecten o  de 
omvang van de ver eersstroom en het milieu moeten 
gaan  maar oo  om de stedenbouw undige mogeli -
heden die a waardering van de rovinciale wegen biedt. 
Het is o vallend dat we er als stedebouw undigen maar 
matig in slagen om dergeli e integrale ers ectieven 
goed in beeld te brengen.
A waardering en herinrichting van de wegen an de 
barri rewer ing verminderen  ster er  het biedt de 
mogeli heid om veel meer doorgaande en geli vloer-
se verbindingen te ma en tussen de ernen  vooral 
voor fietsers en voetgangers. Dat is een stu  rettiger 
en veiliger  met name s avonds en s nachts  maar oo  
voor inderen die naar school gaan o  om even snel 
boodscha en te doen. De rovinciale wegen el  un-

nen het ara ter ri gen van stadslanen  belangri e 
0 m-wegen  maar met n baan er ri richting  met 

laanbe lanting n met adressen direct aan de lanen o  
aan ventwegen. ond de wegen liggen bovendien uit-
gele en mogeli heden om gebouwd rogramma toe te 
voegen  woningen en voor ieningen voor de voorstad 
als geheel.
e unt hier tegenin brengen dat oo  de auernasche 
aart en de s oorli n fi se barri res i n. Alleen a waar-

dering van de wegen hel t onvoldoende. r horen dan 
oo  e tra fietsbruggen bi  over de aart en een serieu e 
discussie over de vorm van de ruising van beide rovin-
ciale wegen en de hoogteligging van de  s oorli n. alt 
de e noo  te ontwarren  Het ou mooi i n als in de 
ateliers voor het uimte lan aanstad  onderdeel van 
het o stellen van de aanse mgevingsvisie  mogeli -

e ers ectieven voor de a waardering en herinrichting 
van de rovinciale wegen ver end worden. ellicht is 
dat nog net o  ti d om in de besluitvorming over de ver-
binding A -A  een rol te s elen  

Voetnoten
. ert ui er  iet eel en Hans van eenen redac-

tie  Atlas van het Oer-IJ-gebied, tichting itgeveri  
oord-Holland en tichting er-  ormer  20 .
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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?

High treets 0



Linten Noord-Holland
De meest grensverleggende n vroli ste studies van de 
linten in oord-Holland i n van Marie e immermans 
en e i n Gode roy van bureau A ale uit 200   
D A landscha  oord-Holland en Dor s D A oord 
Holland. De eerste studie is gedaan als onderlegger voor 
de rovinciale tructuurvisie en een nieuw beleids ader 

andscha . De dor en-studie moest s ecifie  in icht 
geven in de otentie van de dor en om te groeien. 

oord-Holland is n groot linten-land en in de visie 
van Marie e en e i n i n er tallo e mogeli heden voor 
groei en ontwi eling door door te wer en o  bestaan-
de ty ologie n en s eren. Hieronder twee te eningen 
uit de studies  n van de lintdor en aan weers i de van 
de aan met est aan  ormer  is  Haldersboe  

ost aan en andsmeer n een te ening van het lange 
lint van Assendel t. 
De dor en uit de eerste ree s hebben hun landeli e 

ara ter grotendeels behouden  maar unnen in de 
ogen van Marie e en e i n nog heel wat e tra ro-
gramma o nemen door nieuwe stol en en schuren te 
bouwen. Het lint van Assendel t hee t weliswaar een 
Dor sstraat van maar lie st  ilometer lang  maar 
door de bouw van aendel t in het ader van de ine -
o eratie hee t Assendel t- oord i n landeli e ara ter 
totaal verloren. n de lanvorming is een oging gedaan 
om het lint oveel mogeli  in i n traditionele vorm te 
handhaven. Maar levert dat oo  een fi n stu  stad o  

Vinex Saendelft en het lint van Assendelft
n het ader van de nationale -o eratie ierde 

ota uimteli e rdening tra   is in de a gelo-
en aren rond het lint van Assendel t- oord een subur-

bane uitbreiding gerealiseerd  aendel t. n totaal gaat 
het om de bouw van aanvan eli  .000 en uiteinde-
li  o n .000 woningen in de deelgebieden ar ri  

aterri  ree ri  en de verhoe en. Het lint ligt in 
het deelgebied aterri .
Het stedebouw undig lan en het waliteits lan 

aendel t uit  i n ontwor en door te  eldhui en 

A A   te eningen uit  D A van het landscha  van oord-Holland  in o dracht van de 
rovincie oord-Holland  200 .

ucht oto Dor sstraat 
Assendel t 0

 er buurt Assendel t circa 
20



van het stedebouw undig bureau  uit Amers oort. 
Het lan borduurt voort o  de richting en de maten van 
het onderliggende landscha . De hoo do et van de 
grootste landelen ar ri  en aterri  wordt ge en-
mer t door en ele brede groen-  water- en voor ienin-
genstro en. en diagonale laan vana  het station en het 
nieuwe centrumgebied van aendel t aan de centraal 
gelegen vaart vormen a wi ingen in dit atroon. o  
het lint van Assendel t is als een a wi end element 
behandeld. Het is grotendeels gehandhaa d. Het lint 
is van de aangren ende woningbouw gescheiden door 
dubbele watergangen met daartussen een eilschei-
dings ade aan weers i de van het lint. 
De stro en uit de structuurte ening  bevatten in de 
gerealiseerde situatie minder bi ondere ob ecten dan 
de te ening suggereert  een drietal basisscholen en 
een wi ar e. Het meest bi ondere element in de 
o bouw van de stro en is de begren ing door aden  
met namen als ti l ad  hema ad en ultuur ad. De e 
verwi ing naar de oors ron eli e aden in het aanse 

estaande bebouwing rond 
het lint en in Assendel t-

oord  nieuwbouw ar ri  
en aterri .

Googlema s a eelding van 
Assendel t

entrumgebied

in s

echts

tructuurte ening 
waliteits lan aendel t  

 

landscha  is vri  letterli . De aden liggen o  di es en 
i n be lant.

De detailhandel is geconcentreerd in een nieuw cen-
trumgebied  dat o  enige a stand van het lint ligt de 
theedoe  in de lante ening . en ar eerde  en ar-

eerterreinen er omheen benadru en de ori ntatie o  
autogebrui . en toren in het centrumgebied staat wel-
iswaar in de as van de diagonale ontsluitingslaan  maar 
het belangri ste aansluitende ad is niet continu over 
het lint heen. Anders dan gesuggereerd in de structuur-
te ening  ligt bovendien tussen het lint en het centrum-
gebied een nieuw in ich el  ge eerd villabuurt e. 

igenli  onderstree t alles in het uiteindeli  gereali-
seerde lan dat het oude dor  niets te ma en hee t met 
de uitbreiding. De Dor sstraat wordt geen Highstreet 
en el s geen fi ne fietsstraat. at een ge lungel   



abrie scom le  erbli a 
erenigde li abrie en  

gebouwd .

lattegrond rommenie 
00  bebouwing 

aan oorder- en 
uiderhoo dstraat en langs 
aden oals de er sloot  
ruisstraat  adlaan en 
eiver  eerste industri le 

bebouwing aan auernasche 
aart. 

Arbeiderswoningbouw rins 
Hendri straat  0

Krommenie
an het beter  e er  ven verdero  ligt rommenie. 

De oorder- en uiderhoo dstraat vormen in eite het 
verlengde van het lange lint van Assendel t. De e stra-
ten hebben al vana  het eind van de de eeuw een gro-
te trans ormatie doorgemaa t. De huisindustrie van 
de eildoe weveri  was hier traditioneel een belang-
ri e sector. n de de eeuw werd de roductie goed-
deels gemechaniseerd  inclusie  gelieerde bedri ven als 
henne lo eri en en garens inneri en. ieuwe wer -
gelegenheid ontstond daarnaast in de bli - en in de lino-
leum abricage. De nieuwe abrie en werden achter het 
lint gebouwd  vooral in de stroo  tussen het lint en de 

auernasche aart.
De amilie aars i estei n s eelde een belangri e rol 
in de trans ormatie van rommenie. i  stichtten bi -
voorbeeld de nog bestaande linoleum abrie  orbo. 
n 0 was rommenie de meest ge ndustrialiseerde 

gemeente binnen de aanstree . Het dor  telde toen 
.000 inwoners  een verdubbeling ten o ichte van het 

einde van de de eeuw.
oor de nieuwe arbeidersbevol ing i n na de invoering 

van de oningwet in 0  een hele ree s woningcom-
le en gebouwd. Aan de oost i de van het lint is hier-

bi  in veel gevallen het bestaande ver avelings atroon 
als vertre unt gehanteerd. r werden toen weliswaar 
geen houten woningen meer gebouwd  maar de meeste 
com le en hebben een traditionele o et met eenge-

insri t es en twee-onder- n- a ers aan langgere te 
straten. 
n de uitbreidingen aan de west i de van het lint is een 

ander rinci e gevolgd.  voors raa  van de ins ec-
teur van de vol shuisvesting in oord-Holland en moge-
li  via contacten met de amilie aars i estei n werd 
de onge  in Del t o geleide ingenieur ieter erhagen 
in 2  aangetro en als ontwer er van een uitbrei-
dings lan. n 2  werd het uitbreidings lan ormeel 
vastgesteld. Het bureau Moli re - erhagen - o  blee  
tot ver na de weede ereldoorlog betro en als stede-
bouw undig adviseur van de gemeente. Ge o eld aan 

o ografische aart 0  
met de westeli e uitbreiding  
ontwer  ieter erhagen.



lanvorming voor aanleg van de rovinciale weg 2 -
 en ster e bevol ingsgroei volgden nog heel wat 

lanwi igingen. Desondan s vormt het nieuwe dor  
 het oude lint met de uitbreidingen  een gaa  geheel. 

Het oude lint  de aden en veel van de bestaande wate-
relementen i n gehandhaa d  maar inge ast in een 
nieuwe o et  met een uitges ro en idee over de wali-
teit en de ligging van het dor  in het landscha . 

tructurerend voor de o et van het nieuwe dor  i n 
vier elementen
• De ver eersdru  o  het lint ro e li n  is ontlast door 

een tweede ontsluitingsweg  aan de west i de  
arallel aan het lint  met een eigen aanta ing o  

de rovincialeweg ro e onderbro en li n .
• De belangri ste verbindings aden met de omge-

ving  er sloot Heiligeweg en adlaan aduislaan 
vers ringen rond het lint gele li nen  en vormen 
een ba onet. ond de ba onet an het centrum 
van het dor  groeien met nieuwe win els  scholen  

ost antoor en ver orgingshuis.
• aast de aden i n en ele nieuwe dwarswe-

gen ontwor en  waardoor een raster van hoo d-
straten ontstaat. ommige liggen langs oude 
watergangen. 

• n ele grote waterelementen vormen de basis 
voor een groen-blauw netwer  van singels en ar-

en  oals het eveneens door erhagen ontwor-
en Agathe ar   met mu ie tent  i ondere 

gebouwen mar eren hoe verdraaiingen. ruggen 
over de watergangen vormen een amilie. 

oetgangersbruggen ma en leinschaliger omme-
t es en doorste en mogeli .

nteressant is dat de door erhagen ontwor en struc-
tuur tot o  de dag van vandaag wer t. Het oude lint 
wordt steeds meer een fiets- en voetgangersstraat 
met daarlangs een leinschalig voor ieningena araat 
en bedri es. n en rond de ba onet van Heiligeweg en 

adhuislaan is le  voor grootschaliger centrum unc-
ties. De win elstri  uit het begin van de aren 0 hee t 
inmiddels laats gemaa t voor een moderner com le  

itbreidings lan 2  gedeelteli  uitgevoerd 

ansie centrum  win elstroo  langs een van de aden  Heiligeweg   richting het oosten  

ernieuwing win elstroo  Heiligeweg 20  richting het oosten

Kerk

Winkelstrook



ntwer  theatercom le  met ouderenwoningen o  de laats 
van ver orgingshuis Durghorst ebruari 2020 .

lattegrond Agathe ar  ieter erhagen



m t een su ermar t. Het ver orgingshuis al mogeli  
laats ma en voor een ouderenwooncom le  met een 

theater. 
De Highstreet van rommenie unctioneert inmiddels 
als centrum van een groot gebied. Met de uitbreidin-
gen uit de aren 0 en 0 en de recente uitbreiding in 

illis telde rommenie in 20  o n .000 inwoners. 
De belangri ste succes actoren bi  de integratie van 
het lint in de uitbreiding i n vooral de arallelle ontslui-
tingsstraat voor autover eer en de e ansiemogeli he-
den voor grootschalige uncties rond de dwarsstraten 

 de oude aden. De Highstreet el  hee t inmiddels 
een heel gevarieerd ara ter. aast een rachtige ree s 
monumenten uit de houtbouwtraditie staat een bonte 
ver ameling de en 20ste eeuwse e erimenten  m t 

 net als in onden  heel veel nieuwe wer gelegenheid. 
Alles overwegend geven de straatnamen het verschil 
tussen rommenie en Assendel t misschien wel het 
beste weer. Hoo dstraat versus Dor sstraat. Highstreet 

unnen we daarom voortaan maar beter vertalen als 
Hoo dstraat  
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Stops route 2: Gemengde stad rond de Zaan

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.

QR Codes
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childeri en die Monet in 
 in aandam maa te



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!

angs de aan 0



Inverdan
 basis van het Master lan nverdan uit 200  hee t 

het centrum van aandam in de a gelo en aren een 
onvoorstelbare metamor ose ondergaan.1 0 tinten 
groen s etteren er van a  de ios en bi  de s oorover-
bouwing  al naast het station het nieuwe stadhuis  
ontwor en door oerd oeters el  het nntel-hotel 
van il ried van inden met de enorme sta el aanse 
huis es  de rimar  en de coon van iesbeth van der ol 
en dan verder een eur aan grote en oo  heel veel leine 
gebouwen  brugget es  ades  avil oens  een waterval. 
nverdan is een groot ro ect. Het langebied meet 
00 hectare. Het rogramma richt ich o  het cre ren 

van een nieuw stadshart en omvat 00 woningen  
0.000 m2 antoren en voor ieningen waaronder het 

stadhuis  detailhandel  hotels  een bioscoo  en een 
omvangri e herinrichting van de o enbare ruimte  een 
nieuwe wandel- en fietsroute over het s oor met een 
nieuwe stationsentree  een nieuw busstation onder het 
stadhuis  fietsenstallingen en  last but not least  het 
o en graven van de Gedem te Gracht en het verbreden 
van andere waterlo en. 

nderdeel van de lannen was oo  een ree s culturele 
voor ieningen  waaronder de bibliothee  een o o-
dium  de lo ale tv en de unstuitleen. Dit rogramma-
onderdeel ou direct bi  het station gesitueerd worden 

 naar een ontwer  van M D . i  een re erendum in 
20  werd het uorum van 0  van de iesgerechtig-
den echter niet gehaald  maar de overgrote meerder-
heid van de stemmers s ra  ich er tegen uit. De aanse 
gemeenteraad volgde de meerderheid. De voor ienin-
gen bli ven nu o  hun huidige le . 

Beeldkwaliteitsplan
De filosofie achter het Master lan is uitgebreid beschre-
ven in het eeld waliteits lan nverdan  dat eveneens 
in 200  werd ge resenteerd.2 Het is n van de beste in 

i n soort. 
n het document worden richtli nen gegeven voor de 

verschillende deel ro ecten  detailleringsniveaus gede-

Gedem te Gracht met autoweg 0 en na herinrichting 20 .

Master lan nverdan  200



finieerd  ge o eld aan de lanning van deelgebieden  
en worden de rollen beschreven van alle betro enen  
van architecten en ontwi elaars  maar oo  van de 
gemeente  ontwer ers van de o enbare ruimte  de city-
manager  de welstandscommissie  het waliteitsteam 
en de su ervisor. De vaststelling van het document door 

 en de raad garandeert dat het roces en de verant-
woordeli heden duideli  i n.

nder het aan erlage ontleende motto eenheid in 
veelheid  hebben de richtli nen betre ing o  de ste-
denbouw undige hoo delementen van het Master lan  
algemene ontwer richtli nen en de architectuur van 
gebouwen orrelgrootte  gevels  materiaal en te tuur  

leur  gevelelementen  rollui en  reclame  installaties . 
en a art hoo dstu  bevat de richtli nen voor het ont-

wer  van de o enbare ruimte  waliteitsniveaus  hoog-
waardig  belangri  regulier  uitgewer t in algemene 
richtli nen voor materialisering  continu teit  overgan-
gen  amilie straatmeubilair en in s ecifie e richtli nen 
voor bestrating  verlichting  beheer  unst en voor tech-
nie  en nutsvoor ieningen.
De filosofie achter het lan is vooral in de algemene 
ontwer richtli nen verwoord. oortbordurend o  de 
in ichten en stellingnames van olin owe en Gordon 

ullen ormuleert oeters een aan a  voor het centrum 
van aanstad. entraal staat het begri  genius loci  
de identiteit van de le . Daarnaast wordt uitgebreid 
ingegaan o  wat een goede stadsvorm is. n het ader 
hieronder heb i  de aans re ende te st over de aanse 
houtbouw en het aanse groen integraal o genomen

 

tadhuis aanstad  ontwer  
oerd oeters  o ening 

20 2.

nntel hotel 20 0

oningen west i de station  
20 2-2020.



De Zaanstreek is van hout gemaakt. Hout van 
huizen, molens, schuren, hekken, karren en boot-
jes. Hout van platbodems voor de Zuiderzee en de 
Waddenzee. Hout van vissers-, handels- en oor-
logsschepen 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 krij-
gen 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 werk-
zaam 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 reisversla-
gen 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 direc-
teuren die het houten huis trouw blijven. Uit de 
hier aanwezige verffabrieken rollen de ’bussen’ 
met nieuwe, krachtige groenen. In een rijke vari-
atie, 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-

aanse Groenen  
eeld waliteits lan nverdan 

200men 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 twin-
tigste 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 belangstel-
ling, en alle huizen zijn er groen. Geen gevarieerd 



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-Waterland-
se 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 ingewik-
keld. 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 die-
nen. In het plan Inverdan is een historisch element 
weliswaar aanwezig in de keuze voor houtskelet-
bouw, maar het ’kunstmatige’, emblematische 
karakter van deze keuze schept de ruimte om er 
een eigentijdse wending aan te geven. Er is geen 

enkele ’verplichting’ om de kleuren historisch-cor-
rect 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 gege-
ven 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 zelfbe-
wust wereldburgerschap of culturele bewusteloos-
heid. 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 schil-
derij, 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 uitge-
blauwd 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 ande-
re woorden: één blauw huis raakt de Zaanstreek 



meer in het Zaans-Groene hart dan duizend groe-
ne 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 duurzaam-
heid 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 groe-
nen’ kan een reeks gebouwen bevatten, zonder het 
Zaanse gevoel te verliezen? Kan een kantoorge-

Genius loci verster en o.a. 
door terugbrengen van water 
in de gedemt te gracht. 
Master lan nverdan 200

Gordon ullen  erial vision  
ruimteree s uit  he oncise 

ownsca e  an ostrand  
ew or  . 

bouw van zeven lagen Zaans groen zijn? 
Minstens zo belangrijk als de kleur van de gevel-
vlakken, 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. 



i e-over bi  station 
aandam  ruimteli e 

ragmentatie

Stadsvorm 
 de e inter retatie van de genius loci van aanstad 

valt heel wat a  te dingen. n de recente onder lei-
ding van rits almboom verrichte studie uimteli e 

ern waliteiten aanstad wordt bi voorbeeld gesteld 
dat aanstad vele talen s ree t .  aast het aanse 
groen hee t de stad volgens de auteurs meer in etto  
de loe e ba steenarchitectuur van de de en vroeg 
20ste eeuwse industrie  o  de Amsterdamse chool 
geins ireerde woningcom le en met mooie metsel-
wer details en rode annenda en  a eli e e eri-
menten en stoere ublie e gebouwen o getro en uit 
ba steen en natuursteen.
Dat leit er voor om houtbouw en aans Groen niet 
meteen als leidend idioom voor heel aanstad te han-
teren. oor een deel van de stad  oals het nieuwe 
centrum  li t de strategie echter valide en succes-
vol. Als e al een be waar tegen het Master lan en het 

eeld waliteits lan in ou willen brengen  dan betre t 
dat met name oeters  idee n over een goede stads-
vorm en de doorwer ing daarvan in het ontwer  voor 
het nieuwe centrumgebied.  

 basis van olin owe s Collage City en Gordon 
ullen s The Concise Townscape stelt oeters dat een 

goede stadsvorm gebaat is bi  een gevarieerd stelsel van 
com acte stedeli e ruimtes. De com actheid garan-

deert dat e de ruimtes unt over ien  ogen o  straat 
ma en dat e veilig i n. ariatie maa t nieuwsgierig en 
nodigt uit tot dwalen. 

 begri  oo  dat de straat van de Gedem te Gracht 
naar het station een aar ni en moet ma en. u ie 
e de vroli e toren met de stations lo  hoog boven het 

stadsgewoel uitste en en loo  e er niet rontaal o  a . 
Maar waarom moet er uist o  dit unt een fietsroute 
inge rut worden en waar is in vredesnaam de rovinciale 
weg gebleven

m nare con rontaties tussen fietsers en voetgangers 
te voor omen is een soort bi e-over gemaa t in de wan-
delroute naar het station met een roltra  er onder door. 
De vroli e waterval moest daardoor wel heel erg weg-
gesto t worden. on de fietsoverstee  over het s oor 
niet veel beter o  de hoo dfietsroute aansluiten arallel 
aan het s oor  
De rovinciale weg is een onding  maar weggesto t 
wordt het ara ter van de straat als ver eersgoot alleen 
maar bevestigd. Maar als e e voorstelt dat het oo  een 
bomenlaan an i n met brede stoe en  dan i n tra en 
en een tussenniveau een wel ome aanvulling  
Het li t er o  dat oeters niet alleen de modernistische 
stedebouw  de ne  om wilde draaien  maar oo  niet 
goed weg wist met de hedendaagse stad. 
De beslissing om het ultuurcluster niet te realiseren is 
een mooie aanleiding om nog eens goed naar de in as-
sing van auto s en fietsen te i en. 

Voetnoten
. Master lan nverdan  gemeente aanstad  200 . 

htt s www. aanstad.nl mo ard document
docnr 2

2. htt s de aanseeilanden.nl 200 - eeld waliteits-
lan-200 . d

. uimteli e ern waliteiten aanstad  gemeen-
te aanstad 20 . Het team uimteli e 

ern waliteiten aanstad bestond uit  rits 
almboom  Miranda eitsma  essica Hammarlund  
im van rie en  oost van den Ham  Greet e de 

ager en Mil o uter.
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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 ooi van nder oe  n ormatie en tatistie  en 

ees Dignum van de Amsterdamse Dienst onen intro-
duceerden een aantal aren geleden het sombrero -mo-
del in de discussie over de bevol ingsontwi eling in de 
regio.1 arenlang waren roltra  en emanci atie-ma-
chine  de belangri ste begri en bi  het ver laren van 
de bevol ingsontwi eling. eel onge mensen startten 
hun wooncarri re in het centrum en de de eeuwse 
wi en van Amsterdam. Als i  ouder werden  een hoger 
in omen regen en ge innen vormden verhuisden i  
naar buiten . Als het e goed ging  verhuisde e vervol-
gens door naar de binnenduinrand o  het Gooi  naar de 
welvarende eri erie. 
Het sombrero -model duidt de tendens aan dat vana  
het begin van de 2 ste eeuw veel ge inshuishoudens 
met midden- en hogere in omens de stad uist ver o-

en boven de eri erie. elen hechtten aan een stedeli -
e lee wi e met allerlei grootstedeli e voor ieningen 

om de hoe  en bleven in de stad. De de eeuwse en 
vroeg 20ste eeuwse wi en maa ten in de a gelo en 
decennia dan oo  een s ectaculaire ontwi eling door. 

adat het verval in de aren 0 en 0 ge eerd was door 
een onvoorstelbare vernieuwingso eratie  werden de e 
wi en in de aren 00 en 0 gemengde stedeli e milieus 
met een mi  van bevol ingsgroe en  naar o leidingsni-
veau en in omen. Hoewel woningbouwverenigingen 
veel goed o e woningen ver ochten  ent Amsterdam 
nog steeds veel sociale woningen in de vooroorlogse 
stad  oo  in de ordaan  de i  en de aars es.
Het goed o e  milieu verschoo  naar  o  beter  res-
teerde in een ring daar omheen  de naoorlogse stad  
gebouwd tussen  en . Daartoe behoren grote 
delen van ieuw- est  uid- ost en oord  maar oo  
delen van aanstad  vooral in aandam en oog.

Leefbaarheid als centraal begrip
De stadsvernieuwing in de de en vroeg 20ste eeuw-
se wi en richtte ich in de aren 0 en 0 in de eerste 

laats o  het verbeteren van de woonomstandigheden 

 warmte- en geluidsisolatie  een douche en een nieu-
we eu en. n de aren 0 reeg de vernieuwing van 
de naoorlogse stad een ander ara ter. tedeli e ver-
nieuwing  was een neutraler begri   om nog maar te 

wi gen van racht - en racht -wi en. ysie e maat-
regelen werden onderdeel van een bredere aan a  
gericht o  de verbetering van de lee omstandigheden  
de bevol ingssamenstelling  veiligheid  de waliteit van 
de o enbare ruimte  schuldsanering  onderwi s. 
De verhouding tussen ysie e en sociale interventies 

reeg in Amsterdam een s ecifie e bete enis door de 
enorme o eratie die voorrang reeg o  de vernieuwing 
van de wi en uit de aren 0 en 0  de vernieuwing van 
de i lmer. n de aren 0 voltro  ich daar een groot 
drama. De tad van de oe omst  ver eerde in i n 
tegendeel  hoge leegstandsci ers  veel criminaliteit  
drugshandel en verloedering van de o enbare ruimte. 
Had dat toen ge eerd unnen worden door een inves-
teringsim uls in het sociale domein en in het mogeli  

itsnede ee aarometer.nl 
20  oelenburg in cir el



ma en van bottom-u -initiatieven  la de recente aan-
a  van de leiburg- at   den  het niet. De sloo  van 

veel o  ich el  goed uitgeruste en grote woningen was 
onont oombaar. 

oen er in de aren 00 ruimte wam om oo  over de 
vroeg-naoorlogse wi en in de esteli e uinsteden na 
te den en werd inge et o  intensivering . De wi dlo ige 
naoorlogse stedebouw was owel deel van het robleem 
als van de o lossing. Door woningbouw toe te voegen 
o  slecht benutte le en  vooral in de ing one  n 
door bi  sloo -nieuwbouw meer gemengde woningcom-

le en terug te bouwen onden meer Amsterdammers 
in de stad wonen n reeg de bevol ingssamenstelling 
van de uinsteden een meer gemengd ara ter.
De aard van en de verhouding tussen ysie e en soci-
ale interventies is tegeli erti d een bron van discussie 
en con icten. erimenten oals de renovatie van de 
Dudo - ats in Geu enveld en de Airey-woningen in 

lotermeer ma en duideli  dat de lee aarheid  in  
an verbeteren onder grootschalige sloo -nieuwbouw. 

Leefbaarheid 2018 en leefbaarheidsontwikkeling
en scher e definitie van lee aarheid  hel t om de 
roblematie  scher  te stellen en om maatregelen te 

onderbouwen. n 2002 verscheen de eerste landeli e 
ee aarometer  o  basis van een hele ree s indicato-

ren en bi behorende datasets. n 20  i n de indicato-
ren en de onderliggende datasets nog eens in  onder 
de loe  genomen met als uit omst de ee aarometer 
2.0  met  indicatoren verdeeld over vi  categorie n  
bewoners  woningvoorraad  ysie e omgeving  voor ie-
ningen en veiligheid.2 

en belangri e vernieuwing is dat de gegevens nu oo  
o  gridniveau  ichtbaar gemaa t unnen worden  on-
der rivacy- westies. Het grid is 00  00 meter  dus 
behoorli  nauw eurig. ia een site is de barometer 

ublie  beschi baar.
en groot voordeel van de landeli e ee aarometer 

boven gemeenteli e analyses is dat Amsterdam in i n 
conte t ichtbaar is  samen met de buurgemeenten. De 

aartuitsnede van de lee aarheid in de agglomeratie 
laat goed ien waar de roblematie  vooral it. De voor-
oorlogse stad  burg  uitenveldert en Amstelveen  
Diemen  Duivendrecht  adhoevedor  loten en de 
A er leuren groen o  neutraal. uid- ost  ieuw-

est  oord en aanstad laten een meer gemengd 
beeld ien. De roblematie  concentreert ich in uid-

ost in enser older en Holendrecht. n ieuw- est in 
delen van Geu enveld en lotermeer. n oord s ringen 
delen van De anne eruit.  

vallend i n de concentraties in oelenburg en 
aandam- uid. adere analyse van de gegevens in 

Leefbaarheid in Nederland 20  onderstree t dat nog 
eens.  De meest wetsbare buurten en wi en  in 

aanstad i n oelenburg en aandam- uid  met cir-
ca 0. 00 bewoners. Aandachtsbuurten  in aanstad 
onvoldoende en wa  i n eldersveld  ogerveld 

en de osmolenbuurt  met circa . 00 bewoners. i  
el aar leven in aanstad dan oo  o n 2 .000 mensen 
in vergeli bare  minder gunstige omstandigheden als in 
de wetsbare wi en in Amsterdam.
De barometer hee t oo  een tool lee aarheidsont-
wi eling . e unt daar uiteenlo ende eriodes o  
instellen. n de eriode 2002-20  is de lee aarheid in 

aandam en oog over de hele linie stabiel gebleven 

ee aarheidsontwi eling 
aanstad 2002-20  

lee aarometer.nl



o  achteruit gegaan. aast oelenburg en eldersveld 
s ringen vooral aandam- uid en ogerveld er in nega-
tieve in uit. 

n het ader van de egiodeal aan-  tussen i  
rovincie en gemeenten is eind 20   M euro beschi -

baar ge omen voor ro ecten in Molenwi  en tuin-
dor  ost aan in Amsterdam en in oelenburg en 

eldersveld in aanstad. 
ehalve de e egioDeal aan-  is in 20  oo  het act 
oelenburg- eldersveld gete end door een indru we -
ende ree s organisaties  GGD aanstad- aterland  
intel uin  abino  Doc  aan rimair  Agora   

 aam  ochdale  arteon  H  olitie  nloo huis 
de ron  Gemeente aanstad  ho u Gym  H  de 

ultan Ahmet mos ee  ortbedri  aanstad  lu us  
er om  De ieb  egiocollege en het aans atuur en 

Milieucentrum. 
Het act richt ich o  verbeteringen o  de lange termi n 

 20 0  en ent drie hoo daccenten  eugd  onderwi s 
en wonen. en mooie eerste sta  is de toewi ing van 

o n 0 vri omende sociale huurwoningen aan star-
ters die wer aam i n in de org en het onderwi s.  
termi n wordt een groot aantal woningen bi gebouwd 

n vervangen  al het aandeel sociale huur teruggaan 
van  naar 0  en al de bevol ing een meer divers 

ara ter ri gen. en belangri e in et is om in laats 
van ur s het ederlands weer tot voertaal te ma en in 
de ublie e ruimte. Goed ederlands raten vergroot 
de ansen in het onderwi s en o  de arbeidsmar t. 

Segregatie naar herkomst
i  e meer in detail naar de bevol ingsontwi e-

ling in oelenburg en aanstad over de eriode 200 -
20  dan is o vallend dat het aandeel aan anters 
van ur se oma  in de bevol ing niet veel veranderd 
is. n oelenburg blee  het aandeel van verschillende 
groe en oo  relatie  stabiel. aan anters van ur se 

oma  vormen al over die hele eriode de grootste 
bevol ingsgroe .

evol ing aanstad 
200 -20

evol ing oelenburg 
200 -20

evol ing aanse wi en 
200 -20

ergeli  e dit met de rest van de agglomeratie  dan 
bli en er veel meer van de e clusters te i n. 0  van 
de urinaamse Amsterdammers woont in Amsterdam 

uid- ost. i  vormen daar bi na 0  van de bevol-
ing. an de Ghanese en igeriaanse Amsterdammers 

woont het overgrote deel oo  in uid- ost.   van de 
Maro aanse Amsterdammers woont in ieuw- est. 

i na 0  van de bevol ing in de binnenstad hee t een 
westerse migratieachtergrond. a anners vind e voor-
al in Amstelveen. vallend is de recente instroom 
van ndi rs in Amstelveen. Hun aantal is gestegen van 
2. 00 in 20  naar bi na . 00 in 2020. A iaten vormen 
in Amstelveen de grootste groe  migranten  in totaal 
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0.  inwoners  2  van de bevol ing. 
n de literatuur over segregatie s eelt het begri  by 

choice  een belangri e rol. i  die het ich unnen ver-
oorloven ie en de beste bi  hen assende le . Dat is 
voor Amsterdammers met een esterse migratieach-
tergrond bli baar het interactiemilieu van de binnen-
stad. Daar it de universiteit en is oo  de tech-industrie 
vooral gevestigd. oor de a anners in Amstelveen al 
in de aren 0 de nabi heid van wer  oo  een rol hebben 
ges eeld. uro ese distributiecentra van grote a anse 
bedri ven  oals anon  Mitusubishi en i on  vestig-
den ich allemaal daar. a anse win els  internationale 
scholen en clubs volgden.

mge eerd s eelde de beschi baarheid van woon-
ruimte in de i lmer een belangri e rol toen rondom de 

urinaamse ona an eli heid in  veel urinamers 
een toe omst in ederland ver o en. De instroom van 
een grote groe  urinamers in de i lmer maa te oo  
daar de o bouw van een succesvol voor ieningena a-
raat en bedri vigheid mogeli  mar ten  er en  hore-
ca. n dit roces s eelt by choice  geen rol. De i lmer 
over wam  de eerste generatie urinamers. 
oor de ontwi eling en bestendiging van de clusters 

van migrantengroe en is van belang dat e oo  bi  het 
aanvragen van sociale huurwoningen een voor eur 
aan unt geven  by re erence  is dan oo  eerder het 

mechanisme dat er voor orgt dat een volgende genera-
tie Amsterdammers met een be aalde migratieachter-
grond in s ecifie e buurten en wi en clusteren. Dit li t 
o  het eerste ge icht een betre eli  organisch roces 
en niet iets om e orgen over te ma en. Het gee t de 
stad leur. roblematisch wordt het als clustering oo  
concentratie van achterstand en een rem o  integratie 
wordt.  

Poelenburg
Hoe is het ur se cluster in oelenburg ontstaan  
n de vroegste eriode dat gastarbeiders naar 

ederland wamen  begin aren 0  werden woon-
oorden  voor hen gebouwd. Dat begri  was al eerder 
gebrui t toen na de ona an eli heid van ndonesi  
tiendui enden Molu se -militairen met hun ge in-
nen naar ederland wamen. i  vonden onderda  in 
woonoorden buiten de steden  voormalige loosters  

a ernes  concentratie- en vluchtelingen am en. oor 
gastarbeiders uit an e  Grie enland en tali  en later 
uit ur i e en Maro o werden daarna s eciale woon-
oorden gebouwd  oals in  woonoord Atat r  aan 
de la ro enweg in oord. Daar was laats voor 2 2 
mannen  die ma imaal twee aar in ederland mochten 
bli ven. Aanvan eli  was dit woonoord bedoeld voor 
nieuwe wer nemers van de bouwbedri ven ndeco-

oignet en ntervam  later gingen hier vooral ur se 
wer nemers van de vla bi  gelegen D M-wer  wonen. 
n  werd het woonoord gesloten. n aanstad 

werden door ruyn eel en Albert Hei n woonoorden 
gebouwd voor hun aanse en ur se wer nemers. 

o  de e werden in de aren 0 gesloten.
De sluiting hing samen met het veranderde beleid. 
Halverwege de aren 0 werd het migratiebeleid gericht 
o  ge inshereniging. Daar hoorden volwaardige wonin-
gen bi .

Het was bi onder om te le en dat dat recht  aanvan-
eli  niet via woningbouwverenigingen o  gemeenteli -
e woningbedri ven ge ectueerd werd  maar door de 

oonoord Atat r  
la ro enweg Amsterdam-
oord - .



56

bedri ven die om arbeids rachten verlegen aten. De e 
bedri ven wierven wer nemers niet alleen door wer  en 
o leidingen aan te bieden  maar oo  een huis. De huur 
werd vervolgens in mindering gebracht o  het loon. o 
bonden i  de nieuwe wer nemers aan hun bedri .

D M en ADM richtten voor de bouw en het beheer van 
woningen s eciale wer maatscha i en o . n aanstad 
tro en er ade  ruyn eel en Albert Hei n ge amenli  
o . n  richtten i  het ouwbureau aanse ndustrie 

 o . Dit ouwbureau realiseerde in de aren daarna 
een groot deel van de woningbouw in oelenburg. 

n totaal i n in oelenburg 000 woningen gebouwd. 
n de rand aan het ar  staan o n 000 eenge inswo-

ningen  ri t es  gescha elde woningen en bungalows. 
De e waren vooral bedoeld voor het midden ader en 
leidinggevenden. Aan de andere ant staan 0 or-
tie - en galeri ats van vier lagen o  een onderbouw 
en 0 woningen in torens van  en 2 lagen voor arbei-
ders. De e gesta elde woningen werden door er ade  

ruyn eel en Albert Hei n gebrui t om hun nieuwe  
vooral ur se wer nemers te huisvesten. De ADM liet 

n at bouwen met 20 woningen  de Spaghettiflat  
voor hun taliaanse wer nemers.

n De Spaghettiflat, Little Italy in de polder beschri t 
Daniela asca de amiliegeschiedenissen van de bewo-
ners.  Het i n bi ondere verhalen  over de eerste aren 
o  wat toen nog een bouw laats was  over het wer  bi  
de ADM  sociale controle  s ansen bi  o ani en ene ia  
de vele  gemengde huweli en  inderen  amilie en de 
banden met tali  over de geur van basilicum en taart  
maar oo  over de sluiting van de ADM in  en hun 
avonturen daarna. De meeste bewoners bleven en 
bouwden na de sluiting van de wer  een nieuw bestaan 
o . r wonen nog steeds in  wat aan anters van 
taliaanse oma  in oelenburg  maar veel minder dan in 

het begin. olgende generaties verhuisden naar ande-
re buurten. Hun integratie wordt als uiterst succesvol 
ge ien  m t behoud van eigen identiteit.

uch oto oelenburg

over van ittle taly in de 
older

en vergeli bare ublicatie over migrantenge innen uit 
ur i e en hun geschiedenissen bi  er ade  ruyn eel 

en Albert Hei n vond i  niet. Het li t er o  dat het hen  
maar oo  hun inderen en lein inderen minder goed 
ging. De vraag naar laaggeschoolde arbeids rachten 
in de aanse industrie is door automatisering en door 
sluiting van bedri ven enorm gedaald. De ci ers over 
arbeids artici atie  o leidingsniveau en wer loosheid 
in oelenburg laten bovendien ien dat het velen oo  
niet lu te en lu t om o  een andere manier aan de slag 
te omen en hun weg te vinden in de regio. ecente ci -
ers over taalvaardigheid  ge ondheid en criminaliteit 

onderstre en de roblematie . 
Daarbi  ullen  behalve culturele as ecten  oo  migra-
tie rocessen een rol s elen. en ver laring voor het 
achteruitgaan van de lee aarheid is dat woningen van 
bewoners  die vertre en omdat e elders een suc-
cesvolle vervolgsta  etten  toegewe en worden aan 

wetsbare mensen met orgbehoe ten. 
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ma en voor meer gemengde bebouwing. Door nieuw-
bouw ten oosten van oelenburg ou het aantal n de 
mi  van bewoners verder unnen toenemen.
Door de vastgoedcrisis is de aan a  vertraagd. Dat al 
de lee aarheid niet ten goede i n ge omen. ind 20  
besloot ochdale om de aghetti at  in 202  alsnog 
te slo en in het ader van de uitvoering van het act 

oelenburg- eldersveld. 
e mag allereerst ho en dat er oo  ors ge nvesteerd 

wordt in de twee andere s eer unten van beleid  in 
eugd en onderwi s  nieuwe brede basisscholen  met 

voor- en naschoolse aciliteiten  n investeringen in 
middelbaar onderwi s met ruimte voor s ort en mu ie . 
Dat hel t de ongens en meis es van oelenburg verder. 
Met een beroe  o  de et i ondere Maatregelen 
Grootstedeli e roblematie  unnen de cor oraties 
vana  20  oo  sturen o  de instroom en voorrang 
geven aan woning oe enden met een baan en met een 
start walificatie.  
n het verlengde daarvan dringt de vraag ich voor-
ichtig o  o  er geen tweede leven den baar was voor 

de aghetti at. leiburg in de i lmer en de lus at 
in de larenstraat in ieuw- est lieten ien dat er oo  
andere modellen voor vernieuwing den baar i n dan 
sloo -nieuwbouw. ou de nieuwe ur se midden lasse 
te interesseren i n voor het o etten van een    

Voetnoten
. Hester ooi  en ees Dignum Dienst onen  

onen in Amsterdam 20  A
2. G  research en advies Atlas voor Gemeenten 

ees eidelmei er  Gerard Marlet  oderi  onds  
en  chulenberg  lemens van oer ens m.m.v. 

Maarten van Ham  ee aarometer 2.0  instru-
mentontwi eling  20 .

. G  research en advies Atlas voor Gemeenten  
ee aarheid in ederland 20  20 .

. Daniela asca  De aghetti at  ittle taly in 
de older  itgeveri  oord-Holland  ormer  in 
samenwer ing met Arcobaleno Media roductie  
Amsterdam 200 .

ernieuwings lan 
oelenburg  rhahn 

stedebouw en strategie  
200  vervanging van 
galeri ats door een 
gemengd rogramma  
toevoeging van bebouwing 
aan de oost i de  niet 
uitgevoerd. De aghetti at 
staat in n van de uideli e 
stri s.

larenstraat at  voor 
boven  en na onder

en deel van de woningen van de ADM n van het 
ouwbureau  werd in de aren 0 ver ocht aan de 

bewoners. Het grootste deel van de gesta elde wonin-
gen ging over naar woningbouwverenigingen  waar-
onder ochdale. Aanleiding voor Daniele asca om 
de verhalen van de bewoners te boe staven was 
het besluit van ochdale om de aghetti at te slo-

en. ess roe mans van rhahn maa te in 200  het 
ernieuwings lan voor oelenburg  waarin een deel van 

de galeri ats  waaronder de aghetti at  laats ou 
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till i e  AAA  het Hem 20



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?

0Het Hem



0

Hembrugterrein
Het Hembrugterrein is een groot com le  dat de voor-
malige Artillerie- nrichtingen huisvestte. Het ligt in n 
van de leinere - olders bi  de monding  van de aan 
in het oord ee anaal. Gebouwd rond de eeuwwisse-
ling als wa en- en munitie abrie  binnen de telling 
van Amsterdam reeg het i n grootste omvang gedu-
rende de erste ereldoorlog. r wer ten toen maar 
lie st 00 mensen. a de weede ereldoorlog en na 
de ona an eli heid van ndonesi  en de ontbinding 
van het  werd dat veel minder. n  werd het 
bedri  ges litst. De gereedscha swer tuigen abrie  
verhuisde naar Haarlem. De munitie abrie  ging verder 
onder de naam urometaal. Dat bedri  werd uiteinde-
li  in 200  gesloten. De overheid  Domeinen  later het 

i svastgoedbedri   blee  eigenaar. 
Het terrein is 2  hectare groot.  het terrein staan 
vers reid  historische gebouwen  waarvan  een 
gemeenteli  o  ri smonument i n.  ot de monumen-
ten behoren oo  waterlo en  bli sema eiders  leiding-
straten en restanten van de s oorin rastructuur. Het 
terrein was ster  vervuild. Dat betro  owel reguliere 
industri le vervuiling  maar oo  restanten van enge 
sto en als  trotyl en mosterdgas. Dit nood aa te 
tot een grootschalige sanering.  

en bi onder onderdeel van het com le  is het lei-  
lo - o  oo  wel het cho bos. Dit had een dem ende 

rol bi  e losies en werd oo  gebrui t als o slag- en test-
locatie. Direct ten noorden van het terrein vind e oo  
een betre eli  wild bos erceel. Dit is de a gelo en 0 

A uitenhal voor en na 
restauratie

Hembrugterrein door de 
aren heen o  aart

Hembrugterrein nu
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aar min o  meer s ontaan ontstaan.
m sloo  te voor omen werd al snel na de sluiting een 

rocedure gestart voor de aanwi ing tot monument.5  n 
20 0 is in aanvulling daaro  een bredere cultuurhistori-
sche analyse gemaa t door teenhuisMeurs. almbout 
stelde in 20  een beeld waliteits lan o .  

rovincie oord-Holland en de gemeente aanstad 
wamen in dat el de aar een ntwi elstrategie over-

een.  basis daarvan startte de sanering en i n ver-
schillende gebouwen aan de uidwest i de van het 
terrein verhuurd en geschi t gemaa t voor nieuw 
gebrui . ommige i n ver ocht. De resterende gebou-
wen en het terrein als geheel worden nu herontwi eld 
door Hembrug aandam  een ontwi elconsortium 
van A  vastgoed en i e. i  hebben het terrein en de 
meeste gebouwen in 20  ge ocht  nadat i  de ver-

oo tender wonnen. en Master lan is in o tober 2020 
ge resenteerd.

Omgaan met cultuurhistorie
teenhuis Meurs  crac s o  dit gebied  hebben in 20 0 

een cultuur-historische analyse gemaa t van het ter-
rein  in aanvulling o  de beschri ving die gemaa t is voor 
de aanwi ing van gebouwen en ob ecten tot monu-
ment. en analyse en waardering van de verschillende 

Hembrugterrein  
ontwi ellocaties  

teenhuisMeurs 20 0.

Hembrugterrein  bestaande 
situatie met cultuurhistorisch 
belangri e elementen 
in de o enbare ruimte  

teenhuisMeurs 20 0.

ensembles en de samenhang o  grotere schaal levert 
een cultuurhistorisch ader voor de herontwi eling. n 
de aanbevelingen is een onderscheid gemaa t 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, verbin-
dingen, gebouwen). Uitgangspunt is dat de cultuurhistori-
sche analyse informeert, inspireert en hopelijk stimuleert, 
maar waar dat nodig is voor het borgen van de bestaande 
kwaliteiten, ook heel precies grenzen stelt en oplossings-
richtingen aangeeft.” 
n de samenvatting wordt het begri  landgoed ge ntro-

duceerd om het gebied te duiden. Het Hembrugterrein 
“leent zich uitstekend voor integrale gebiedsontwikke-
ling vanuit de cultuurhistorische kwaliteit (..). Militair-
industrieel productielandgoed omschrijft de kern van de 
cultuur-historische waarde. Het terrein is op te vatten als 
beschermd stadsgezicht met ontwikkelings- en verdich-
tingspotentieel (open gaten, detonerende gebouwen). 
Vernieuwing niet zien als ‘nieuwe laag’ over de oude struc-
tuur, maar als een inbreiding in de historische structuur.” 
n het verlengde van de e benadering besluit de analyse 

met aanbevelingen voor de situering en aan a  van ont-
wi ellocaties o  het terrein. 



2

n het eeld waliteits lan van almbout wordt hier vri  
letterli  o  doorgeborduurd.6 Het belangri ste uit-
gangs unt is  “Versterken van het unieke groene land-
goed. 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 industri-
eel 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.”
n de o bouw van het landgoed wordt een driedeling 

gemaa t  het water ront  het aaneengesloten roduc-
tiegebied rond de noord- uid- en oost-westlanen en 
het bos met vers reide ob ecten. De rand one aan de 

rovinciale eg rond de oude s oorli n wordt onderdeel 
van het bos. Aan het eind van de oost-westlaan  bi  de 
monding van de aan in oord ee anaal en   ligt de 

o  van de aa  een com le  van gebouwen en o en-
bare ruimte met een s ectaculair uit icht richting haven 
en het centrum van Amsterdam. Dit is een mooie le  
voor een bi onder nieuw gebouw. 

innen de hoo dstructuur worden  ontwi elgebieden 
onderscheiden. Het eeld waliteits lan richt ich ver-
volgens o  de ruimteli e waliteit van de gebouwen en 
de o enbare ruimte binnen de e ontwi elgebieden. 

ien aar later  in het recent ge resenteerde Master lan  
eert de landgoed-meta oor weer terug. Maar het 

door ura rbanism  het nieuwe bureau van Marco 
roe man en loris van der ee  en trootman land-

scha sarchitecten o gestelde lan is minder e liciet 
over bouwvormen en het ontwer  van de o enbare 
ruimte. en mo a e  van gebouwen  straten en leinen  
wordt het hoo dthema voor het uidwesteli  deel  het 
bos  voor het noordoosteli  deel.   
en nieuw element is het erloren oor  relict van de 

oude s oorbaan  die eerst direct langs het terrein lie  en 
 nadat in 2  een nieuwe  hoge Hembrug aangelegd 

was  de ontsluiting van het terrein er rail werd. en 
nieuwe fietsroute over de oude s oorbaan verbindt het 
terrein met het centrum van aandam. 

Middenweg   oost-
west wandel romenade  

ura  trootman 
landscha sarchitecten  
na aar 2020.-

ns iratiebeeld 
herontwi eling 
Hembrugterrein en 
nieuwbouw o  van de aa  

almbout 20 .

once t-Master lan 
Hembrugterrein  

ura trootman 
landscha sarchitecten  
na aar 2020.

Het structurerende element van de oost-westlaan 
wordt nu Middenweg  genoemd  maar re ereert in i n 
uitwer ing eerder aan de centrale wandel romena-
de van de estergas abrie  in Amsterdam o  van het 

er s oor wartier in trecht.



Het geheime  vervreemdende en een beet e enge ara -
ter van het gebied verdwi nt. Het Hembrugterrein wordt 
genormaliseerd  oals dat oo  met de estergas abrie  
en het er s oor wartier gebeurde  o  met vergeli ba-
re ro ecten oals de agenwer laats in Amers oort  
de ochal in ilburg  tri  in indhoven  illemsoord 
in Den Helder en de D M en het Marineterrein in 
Amsterdam. 
Misschien ast de landgoedmeta oor hier oo  niet goed. 

eveel connotaties met de lastig in etbare ontwer tra-
ditie van lanen  tuinen  avil oens  he en  vista s  bas-
sins en terrassen.

oor de inrichting van de o enbare ruimte rond de wer -
laatsen is misschien de neutrale vorm van stelcon la-

ten o  beton laten inderdaad wel het beste middel. Dit 
is gema eli  te combineren met stro en met lanten 
en bomen  de relicten van de leidingstraten  sim ele 
verlichtingsarmaturen  fietsniet es en itelementen. 
Mo a e  is in dat ers ectie  oo  een ster  conce t. 

Het geheim an dan beter ge ocht worden in het bos 
en in het contrast tussen het neutrale mo aie  en het 
avontuurli e bos. Het beste li t het me om daar o min 
mogeli  aan ontwi eling  te doen. it ondering ou 
een o dracht i n aan de gebroeders ietveld om een 

un er bi  de Die di . 
Gebroeders ietveld 20

aar van de vers reide ob ecten in het bos een beurt 
te geven  net als i  dat deden met de lotsba  in het 

aterloo bos in uinre en de bun er bi  de Die di  

Voetnoten
. G  Dubbelman volgt in o dracht van het  de 

ontwi eling van het Hembrugterrein  ie   htt s
www.gedubbelman.nl ort olio detail-2.html 

2. ebsite  htt s www .raaa  .nl  nl  studio  
ro ectteam AAA  till li e 20  onald ietveld  
ri  ietveld en David Habets  ondersteund door  
ecilia arena  rancesca ittorini and Daria 
ho hai.

. Monumentenbeschri ving  htt s monumentenre-
gister.cultureeler goed.nl monumenten 2  

. a een -ver oe  i n alle onder oe srsulta-
ten vri gegeven  htt s bigwobber.nl w -content
u loads osd 20 22 . d  

. ultuurhistorische analyse Hembrugterrein  
teenhuisMeurs in samenwer ing met Douwe 
oen  militair historicus  chiedam 20 0.

. eeld waliteits lan Hembrugterrein  almbout 
urban landsca es  otterdam 20 .
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0oute  Haven-Stad
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tation loterdi



De ma uette van de o  van uid otterdam  en burg Amsterdam 
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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.  

 

0Ma uettes
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Ambassade van Almere 
eun oolhaas  o  i n beurt  introduceerde het 

ma uette-conce t o  een bi ondere manier in de 
debatten over de toe omst van Almere rond 200 . 
Hi  overtuigde de wethouder van Almere Arie- illem 

i l er van om antoorruimte te huren in Amsterdam 
en daar de discussie met allerlei sta eholders te voe-
ren. De ruimte werd gevonden aan het  al naast het 

entraal tation  in een enthouse boven het nieuwe 
antoor van de oud-medewer ers van eun oolhaas 

Associates ees entvelsen en Marcel leer. llen 
Marcusse  oo  een oud-medewer er van eun  reeg 
de o dracht om de ruimte in te richten en ma uettes te 
ma en. Ma uettes in meervoud.  de grond van het 

enthouse werden drie enorme ma uettes gebouwd  
van het hele sselmeergebied  de regio en het meer. 

ooral de laatste o  schaal 0.000 was s ectaculair  
met allerlei elge leurde ers e -stri s. Met de losse 
elementen on geschoven worden ti dens ges re en 
met genodigden. n stoelen o  rollet es ver laatsten 

eun en i n be oe ers ich langs de ma uettes.  s e-
ciale so en bouwde llen de voorstellen ter laatse o . 
De vele genodigden verri ten de voorstellen. aast een 
westeli e uitbreiding van Almere  deels o  een buiten-
di s eilandenri   ontstonden idee n voor een nieuwe 
weg- en metroverbinding door het meer en een uitge-

iend rinci e om andwinning te combineren met het 

llen Marcusse en eun 
oolhaas lichten de idee n 

voor de ontwi eling van het 
meer toe bi  de drie grote 

ma uettes  200 . 

Atelier meer 200 -200  
Ambassade Almere in 
Amsterdam De ui ter ade.

verbeteren van de water waliteit van de lotsba  van 
het meer.
Al snel werd het enthouse de Ambassade van Almere 
genoemd. Almeerse bestuurders ontvingen het 
Amsterdamse college  niet alleen om de ma uettes 
te be i en  maar bi voorbeeld oo  ti dens ail in de 

omer van 200 . a anderhal  aar ges re en voeren 
werd in 200  besloten om met allerlei arti en grondig 

 in toen nog M -tra ecten  te gaan studeren o  de 
ontwi elmogeli heden.    



Maquettes rond het IJ
Als e de ideevorming en het ges re  over een lan o  
locatie an voeren is het nog beter  Het gee t in icht in 
het ara ter van een le  o  allerlei momenten  over-
dag en s avonds  en bi  verschillende weersomstandig-
heden. Duideli er wordt o  en hoe e er an omen en 
wat de meest com le e vraagstu en i n. 
n 200  onden we bi voorbeeld een ti d e wer en in een 

leegstaand and aan de Dan iger ade  in het te heront-
wi elen Minervahavengebied  onderdeel van wat we 
Haven- tad gingen noemen. Daar wer en maa te dui-
deli  dat nog een enorm gebied ontwi eld ou unnen 
worden o  de -oevers en bi  loterdi  voordat we toe 

ouden i n aan ver laatsing van voor de haven vita-
le bedri vigheid in het oen- en lothavengebied. Het 
conce t van een sta sgewi e de onering van de indus-
triegebieden gedurende een eriode van misschien wel 

0 o  0 aar blee  een goede basis voor een wer baar 
com romis in de gemeenteraad. 
nmiddels is de herontwi eling van de -oevers met 
ro ecten o  verhoe s  ui sloterham  Houthavens 

en D M in een stroomversnelling geraa t en staan de 

Het gebouw waarin gewer t 
werd aan de Dan iger ade

eerste woningbouw ro ecten rond station loterdi  
in de steigers. Het Haven- tad-gebied begint lang-

aam te trans ormeren in een gemengd stu  stad. o  
de Dan iger ade is inmiddels onher enbaar veran-
derd. n stoere anden ontwi elt ich een com leet 
modecluster. 

egeli erti d is het goed e te realiseren dat de ver-
snelling laats vond vana  20  na de die  ingri ende 
vastgoedcrisis. eel ro ecten waren in die crisis erio-
de stilgelegd. De nood aa  voor en het le ier van sleu-
telen aan ers ectieven voor de stad was goeddeels 
verdwenen. 

oen in 20  de roductie aantro  wam oo  het den-
en over stedeli e ontwi eling rond het  weer o  

gang. ruciaal was o lossingen te vinden voor een vol-
ledig onderschat robleem  overvolle onten  Daarbi  
deed ich een geweldige ans voor. ia-via werd dui-
deli  dat in het olhuis aan de ui sloterweg de oude 
trouw aal van stadsdeel oord beschi baar wam met 
allerlei handige wer - en vergaderruimte daar omheen. 
Dat werd de uitvalsbasis voor een vroli  e eriment 
met de stad om nieuwe o lossingen voor een rong 
over het  te vinden.

echtsboven  De grote 
ma uette van alle ro ecten 
rond het 

it icht vanuit de 
Dan iger ade
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amen met een loeg stedebouwstudenten van 
de Hogeschool van Amsterdam bouwden Marcel 

loemendal en ari t t er in het voor aar van 20  een 
grote  gema eli  uit te breiden ma uette van het . 
Honderden mensen wamen i en in het geheime aal-
t e in het olhuis.

e namen m oo  mee naar de grote discussiebi een-
omsten die we organiseerden over nieuwe oeverver-

bindingen. ond de ma uette bes ra en we de eer 
uiteenlo ende idee n van Amsterdamse burgers en 
ontwer ers voor betere oeververbindingen.  wa-
men uiteindeli  tot een uitgebreid a et maatrege-
len  van veren en bruggen tot een nieuw metrostation 
en mogeli  een voetgangerstunnel. n de omer van 
20  stemde de gemeenteraad met het voorstel van 

 in. De ma uette en het ges re  erover hiel en om 
een a gewogen o lossing te vinden voor een com le  
vraagstu .

ollega s rondom de nog 
grotere  ma uette erst 
20  

n 20  en 20  borduurden collega s voort o  het suc-
ces van de rong-ma uette door hun lannen voor 
de aansluitende delen van de -oever o  een verge-
li bare manier te verbeelden  de luisbuurt  D M  
Hamer wartier en uiteindeli  oo  Haven- tad inclusie  
de oorder las en de Achtersluis older. 
De ma uettes werden ti dens de erst van 20  tentoon-
gesteld in de congres aal van de tadstimmertuin en 
gingen daarna o  reis  langs het an esterenmuseum  
Arcam en het Hembrugterrein. De nieuwe ontwi elin-
gen rond de -oever waren al lang niet meer geheim  
maar het ges re  erover gaat onverminderd door. 
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De wave  van chi hol in een grafie 1



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.

 

0en hub in Haven- tad



Haven en stad
Haven en stad i n in Amsterdam niet de beste vrienden. 
Dat hee t een lange geschiedenis  waarbi  de haven ich 
de stad uit voelt gedreven en de stad ich be er t voelt 
in haar ontwi elingsmogeli heden. Aan dit onbe-
hagen liggen een aar meer structurele westies ten 
grondslag. 
Allereerst natuurli  de radicale u-turn in de ontslui-
ting van de stad over water. De ori ntatie naar het 
oosten richting uider ee maa te na de aanleg van 
het oord ee anaal in de de eeuw laats voor een 
ori ntatie o  het westen  direct richting oord ee. 
Mer waardig genoeg werden de grootste de eeuwse 
havens nog aangelegd aan de oost i de van de stad. Dat 
was weliswaar handig voor de aanta ing o  het achter-
land via s oor en analen  maar bete ende wel verder 
varen vana  de slui en over het dru e . ooral na de 

weede ereldoorlog ontwi elde de haven ich west-
waarts. ond het  i n nu nog maar een aar waterge-
bonden bedri ven gevestigd  oals mya  Albemarle en 
de ran ewer  in oord en de assagiersterminal voor 
de eecruisevaart aan de iet Hein ade. oor al de e 
bedri ven geldt dat e o  a ienbare ti d ullen sluiten 
o  verhui en naar een andere le . Het  is stra s een 
achterlandverbinding. o n ster e dynamie  doet i n  
maar biedt natuurli  oo  nieuwe mogeli heden. 
De tweede westie betre t vooral de unctie van de 
haven voor de stad. De ontwi eling van de tran-
sito unctie van de haven is alti d al een lastig as ect 
geweest. conomie en wer gelegenheid i n meer 
gebaat bi  iets ma en van ge m orteerde grondsto en 
en goederen  dan bi  doorvoer alleen. De stu goedover-
slag naar het Duitse achterland s eelde in de hele 20ste 
eeuw nog een belangri e rol. De slag om de grootscha-
lige containeroverslag hee t Amsterdam echter verlo-
ren aan otterdam  Antwer en en Hamburg. n ele 
bedri ven in de Amsterdamse haven o ereren nog wel 
in het meer leinschalige containervervoer van en naar 
het  en candinavi  en binnen ederland. De grote  
beeldbe alende ranen van  o  de containertermi-

nal i n echter ver ocht. 
oor economie en wer gelegenheid in de regio is de 

unctie van de haven voor de aanvoer van grondsto en 
voor en de a voer van roducten van de industrie veel 
belangri er. raditioneel s eelden de schee sbouw- 
en de voedingsmiddelenindustrie een belangri e rol 
in de regio. inds de o richting van Hoogovens in  

ent de regio oo  een serieu e staalindustrie. n de e 
sectoren at de a gelo en decennia echter veel dyna-
mie . Met uit ondering van de lu e achtenbouw is de 
schee snieuwbouw volledig verdwenen  met alle wer -
gelegenheid die daarbi  hoorde.
De enorme terreinen die in de aren 0 en 0 van de 
vorige eeuw in het esteli  Havengebied beschi baar 

wamen i n voor een belangri  deel gebrui t om een 
nieuwe sector te ontwi elen  energie. Daarbi  ging 
het eerst nog vooral om olenoverslag  onder ande-
re gerelateerd aan een hele ree s ele triciteitscentra-
les in ederland en Duitsland die draaiden o  olen. 

ater oo  om olie roducten. ot voor ort a cheerde 
Havenbedri  Amsterdam ich graag als de grootste 
ben inehaven ter wereld. Dit is een bi ondere niche. 
n de Amsterdamse haven vind e geen ra naderi en  

maar wel allerlei aciliteiten voor het blenden  o slaan 
en verhandelen van allerlei bi ondere olie roducten. 
n Amsterdam vind e veel meer leine o slagtan s dan 

in otterdam. De toegevoegde waarde van de e ta  
van s ort is vele malen groter en daarom economisch 
interessant. 
De omscha eling van een ossiele naar een meer duur-

ame energievoor iening biedt nu allerlei ansen om 
het rofiel van de smerige  energiehaven radicaal te 
vergroenen  watersto  biologische varianten  vet-
ten- en 2-hergebrui  wind- en onne-energie. Het 
Havenbedri  it midden in de e transitie. nteressant 
is oo  dat de e nieuwe energiebronnen een veel ster-

ere regionale ori ntatie vragen van de haven. De hui-
dige ben inehaven is in eite oot-loose en ou overal 

unnen liggen. De nieuwe haven is veel ster er ingebed 
in regionale etens. Dat geldt oo  voor allerlei nieu-
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we industrieta en. De stad el  is tegenwoordig een 
grondsto enmi n  enewi  de grote rioolwater uive-
ring van aternet en de a valo wer ings abrie  van 
het A  assen naadloos in dit nieuwe havenconce t. n 

laats van een radicale scheiding aan te brengen tussen 
stedeli e en haven uncties is het dan oo  interessant 
om samenhangen en cross-overs verder te ver ennen.   

Vervoerscentrum
en bi ondere mogeli heid voor een ster e relatie tus-

sen stad en haven dient ich aan in het gebied bi  de A 0 
direct ten noorden van station loterdi . i  de aanleg 
van dit terrein in de aren 0 en 0 werd het aangeduid 
als ervoerscentrum. Hoewel de e naam in de vergetel-
heid is geraa t duidt het heel goed de rol aan die het ter-
rein in de stad en de regio an s elen

a de dem ing van de ieuwe i ds oor- en 
Achterburgwal eind de eeuw waren de e straten in 
gebrui  geraa t als locatie van allerlei trans ortbedri -
ven. Dat orgde voor veel overlast en onnodige ver-

ude  odecentrum uistraat en ieuwe i ds oorburgwal  aren 0 en 0 an Gend  oos  unen  aren 0   

eersbewegingen. Het nieuw gebouwde odecentrum 
 aan de ontanusstraat  vla  bi  an Gend  oos 

o  het unen  loste dat robleem niet echt o . oen het 
goederenvervoer in de aren 0 steeds meer over de 
weg ging  lag een verhui ing van de e bedri ven naar 
een gebied bi  de nieuwe ing A 0 en de oentunnel 
voor de hand. 
n de stadslogistie  it een ster e dynamie . eel lei-

ne bedri ven i n ge useerd  o ge ocht o  hebben hun 
activiteiten gestaa t. Maar oo  grote bedri ven heb-
ben een enorme ontwi eling doorgemaa t  oo  onder 
invloed van toenemende internationale concurrentie 
van bedri ven oals  en ed . De geschiedenis 
van an Gend  oos is hier illustratie . an Gend  

oos was lang sinds 2  onderdeel van de . ia de 
edlloyd  wam het bedri  in  in handen van 

Deutsche ost. a de aan oo  van DH  door Deutsche 
ost in 2002 werden alle logistie e activiteiten onder de 

naam DH  voortge et. 
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n 20  sloot de vestiging o  het ervoerscentrum en 
o ende DH  een groot nieuw sorteercentrum voor de 
regio Amsterdam o  het Atlas ar  verder naar het wes-
ten  bi  de A . arallel i n vers reid over de stad  lo a-
le a aal unten gerealiseerd.
Dat laat mooi ien dat de bevoorrading van de stad 
steeds meer een vervoers eten is  uitgevoerd met ver-
schillende modaliteiten  containers  grote en leinere 
vrachtwagens  bestelbus es  ba fietsen  fietsen. 

 de steeds meer on-line  boodscha enmar t roe-
ren ich oo  allerlei nieuwe arti en  oals icnic  met 
vernieuwende vervoersconce ten. De haven is voor 
de e arti en een van el s re ende vestigingslocatie. 
De Amsterdam ogistic ityhub is hierin een nieuwe 

ervoerscentrum loterdi  
ge ien naar het noorden  
met grote hallen voor de 
ti deli e  o slag en overslag 

van a et es en goederen. 

Amsterdam ogistic ityhub  
An erweg  esteli  
Havengebied Amsterdam

“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)

sta . Aansluitend bi  eerdere e erimenten met de aan- 
en a voer van bouwmaterialen en bouwa val  wordt nu 
een breder conce t ver end  te realiseren in 202 .

Stadshub
tation loterdi  is een noo unt in het o enbaar ver-

voerssysteem in de regio  met naast treinen en metro s 
oo  bussen  trams  ta i s en touringcars. er end wordt 
nu o  naast haltes voor de e modaliteiten oo  ar eer-  
o laad-  re aratie- en stallings aciliteiten gerealiseerd 

unnen worden  lie st gecombineerd en gesta eld. 
Het G  is o  oe  naar een nieuwe le  voor een 
busgarage. De huidige garage est ligt aan de an 

vertsenstraat in een gebied dat benut an worden voor 
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usterminal van de ort Authority in ew or  aan 2nd 
treet.  

De stadshub an le  bieden aan bussen owel als fietsen

Voetnoten
. Grafie  met verwachte omvang van de vliegver-

eersstromen o  chi hol en elystad ti dens 
een ie dag in 202  met de es waves  van in o-
mende en uitgaande vluchten  ontleend aan  

 a acity demand at chi hol Air ort 202  
Amsterdam 20  in o dracht van Ministerie van 
n rastructuur en ater.

een nieuw gemengd stedeli  gebied. en alternatie  is 
vestiging o  een avel die  in het havengebied. Dichtbi  
het station i n de aanri routes orter en an ersoneel 
oo  veel gema eli er de garage berei en. De garage 

an overdag heel goed gebrui t worden voor het ar-
eren van touringcars. Het fietsde ot voor wegge ni te 

fietsen in de stad an o o  het da .
r dienen ich vast allerlei andere gebrui svormen aan. 
en neutraal  gebouw is daarvoor de beste o tie. en 

ins irerend voorbeeld is de busterminal van de ort 
Authority in ew or  aan 2nd treet.  



Gr nes et  Hamburg



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 lobben- 
of 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.  

0ordic eague - groen als motor
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Nordic League 
De ontwi eling van Amsterdam  Hamburg  

o enhagen  toc holm en Helsin i is schat lichtig aan 
het beroemde schema dat rit  chumacher in  
maa te voor wat hi  de organische ontwi eling  van 
Hamburg noemde. a de weede ereldoorlog werd 
het inger lanen voor o enhagen het emblematische 
voorbeeld. Het succes at m voor een groot deel in de 

ra tische o eling tussen stadsuitbreiding  o enbaar 
vervoer en voor ieningenstructuur. n eite is s ra e 
van corridorontwi eling rond o enbaar vervoerli nen 
vanuit het centrum. Dat is nog steeds hot  vergeli  de 
Ameri aanse discussies over D  rans ort riented 
Develo ment. 

ergeli  e de huidige to ografie van Amsterdam 
nauw euriger met de vier andere steden  dan s ringen 
een aar as ecten eruit
• Allereerst de be er te omvang van de uitwaaie-

rende corridors in de agglomeratie Amsterdam  de 
lobben i n 0-  ilometer lang en worden door 
groengebieden gescheiden van de verstedeli te 
binnenduinrand en van het Gooi en Almere. n de 
andere stedeli e regio s is s ra e van langere cor-
ridors en een veel geleideli er overgang naar het 
buitengebied. Het landscha  is in Amsterdam een 
stu  dichterbi . 

• Het schema van stedeli e lobben met daartussen 

chema rit  huhmacher 
rganische ntwi eling 

Hamburg  

inger lanen o enhagen 
.

groene scheggen is in o enhagen en Amsterdam 
het meest mani est. n de andere steden is s ra-

e van een meer aaneengesloten stedeli  gebied 
met een fi nma iger systeem van ar en  meren en 
s ort- en vol stuincom le en. en o vallend ver-
schil tussen o enhagen en Amsterdam is dat de 
groene scheggen in o enhagen minder die  de 
stad inste en. e beginnen as voorbi  de relatie  
ver naar buiten gelegen ringweg  die 0-  ilo-
meter uit het stadshart ligt. Als e in Amsterdam 
onder de A 0 doorri dt it e al in de scheggen. De 
A 0 ligt -  ilometer van de Dam

• o enhagen en Helsin i liggen aan ee. Hun bin-
nensteden liggen dan oo  e centrisch in de agglo-
meratie. Dat geldt oo  voor Hamburg  dat o  de 
noordoever van de lbe ligt. De binnenstad van 

toc holm ligt weliswaar oo  aan de noord i -
de van de verbinding tussen het M larmeer en de 

ost ee  maar de stad ent oo  grootschalige uit-
breidingen naar het uiden. Amsterdam it er een 
beet e tussenin. De stad hee t ich vooral aan de 
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uid i de van het  ontwi eld. De noord i de is 
veel minder intensie  ontwi eld. n vergeli ing 
met de uideli e uitbreidingen van toc holm vor-
men Amsterdam- oord  aanstad en urmerend 
dan oo  minder van el s re ende onderdelen van 
de agglomeratie. Dat ie e eigenli  het beste rond 
het water. n toc holm vormt het water het cen-
trale oost-west-element in de stad  met ades en 

ar en daar direct omheen  met allerlei stedeli e 
voor ieningen. Het  omt er eigenli  as in de 
laatste decennia sta e voor sta e bi . De integra-
tie van oord  aanstad en urmerend moet in ei-
te nog beginnen.   

• vallende verschillen te enen ich oo  a  in 
het o enbaar vervoerssysteem. n o enhagen  
Hamburg en toc holm is in de aren 0 van de vori-
ge eeuw a scheid genomen van trams. oorli nen  
metro s en bussen ver orgen het o enbaar vervoer. 

n de com acte Amsterdamse agglomeratie is de 
combinatie van trams en treinen nog steeds domi-
nant. Het metronet hee t een be er te omvang  

2 ilometer  vgl. toc holm 0  m   m in 
aanleg  en Hamburg 0  m -bahnnetwer . 

o enhagen en Helsin i hebben een leiner metro-
netwer  dan Amsterdam 0 res ectieveli   ilo-
meter . Hier ligt de nadru  o  treinen. 

Groene netwerken
oomen we in o  de groensystemen  dan onderschei-

den toc holm en Helsin i ich door het alomtegen-
woordige water met meestal o enbare  groene oevers. 
e unt hier eindeloos langs het water wandelen en fiet-

sen. Het reli  verster t die waliteit nog.
n en rond o enhagen is de ustli n veel stra er  

maar de ades  ar en en stranden rond de haven en 
Amager geven de stad wel een enorme waliteit. Met 

aartree s vingersteden  
Helsin i



uit ondering van de waterbe ens dicht bi  de stad i n 
er landinwaarts niet veel grote waterelementen. De 
meeste ar en en s ort- en vol stuincom le en liggen 
vers reid over de betre eli  aaneengesloten stad en 

i n nauweli s onderdeel van grotere netwer en. ond 
een aar be en liggen continue recreatieve routes  

oals rond de 20 ilometer lange Harrestru . o  langs 
het anaal bi  de ringweg un e een eind rond de stad 
fietsen. 
n Hamburg is het netwer  ster er ontwi eld. Het 

Gr nes et  is in eite een com leet ar systeem  met 
verbindingen in radiaal- en in ringrichting. ecent is 
vooral aandacht besteed aan de waliteit en continu-
iteit van de twee ringen. De eerste ring rond het cen-
trum  de oude vestinggordel  is verder uitgebouwd naar 
Ha n- ity en de lbe. De tweede ring van ar en  lanen 
en fietsroutes loo t o  een a stand van - 0 ilometer 
van het stadshart in een ring van 0 ilometer rond de 
stad. ieuwe bruggen en routes ma en de ring continu. 

an de radialen naar buiten  is de ree s rond de Alster de 
belangri ste  van de Alster eet met de athausmar t 
in de oude stad  via de innen- en uiten-Alster en het 
Alster anaal  langs het tads ar  in interhude en de 
grote begraa laats hlsdor  naar de natuurgebieden 
voorbi  o enb tel en Duvenstedt. an de  aanbe-
volen fietsroutes in en rond de stad is de 2 ilometer 
lange Alsterroute no.  en de meest o ulaire.1 

o  Helsin i ent o n dominante ree s naar buiten  
vana  het stations lein en de romenade langs Aalto s 

inlandia naar lonlahti en het lym isch ar  en 
vandaar ilometers naar het noorden. n sommige 
beleidsdocumenten wordt de ree s oo  als entral 

ar  aangeduid.

n Amsterdam ligt de dominante ree s naar het buiten-
gebied rond de Amstel. ana  de to era fiets e aan de 
oost i de langs de Amstel en de ees er i de. oorbi  de 

erlagebrug ligt oo  aan de west i de een ree s ar en  
Martin uther ing ar  orgvliet  Amstel ar . Aan de 

Het Gr nes et  van 
Hamburg is een com leet 

ar systeem

Het central ar  van 
Helsin i

erbindingen met  het 
landscha  om de stad  De 
waarde van groen en blauw in 
Amsterdam  de rbanisten  
20
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De Amsterdamse scheggen 
en hun achterland

dee n- boven  en 
ansen aart onder  voor 

de retten. abGreen de 
retten  uli 20

oost i de om e langs de nieuwe ar en omerlust en 
ella ista en het vol stuin ar  Amstelglorie. Daarna 

ri d e het o en  agrarische gebied in  met mooie fiets-
rond es langs de veenriviert es.
Daarnaast is er een hele serie andere verbindingen 
tussen de stad en het buitengebied allemaal rond 
waterelementen en met grotere en leinere ar en 
en groengebieden er romdom heen  naar het uid-
westen langs ostverloren aart  chin el en ieuwe 
Meer chin eleilanden  everlanden  Amsterdamse 

os  naar het oosten langs het ieuwe Die  en het 
Amsterdam- i n anaal anaal levo ar  anaaldi  
Diemer ar  Diemerbos  naar het noorden langs het 

oord-Hollands anaal i haven  oorder ar  en 
tot slot naar het westen langs de Haarlemmertre vaart 

ester ar  retten . 

Schaalsprong groenstructuur
Met het oog o  de snelle groei van de bevol ing is een 
schaals rong nodig in de groenstructuur in en rond 
de stad. en mooi initiatie  was het o stellen van het 
Manifest van de Scheggen.2 Arcam nam hiervoor het ini-
tiatie . De rovincie oord-Holland sloot er bi  aan met 
het rogramma voor regionale groenontwi eling. en 
ree s arti en volgde.

oor de scheggen als geheel is van belang dat toegan-
eli heid  gebrui smogeli heden en waliteit verbete-

ren. De retten  in de westeli e scheg  is bi voorbeeld 
lang behandeld als niet veel meer dan een bu er o-
ne tussen de stad en de haven. Hoewel het be er te 
beheer interessante natuur o leverde  hee t het gebied 
in recreatieve in weinig te bieden. as na aanleg van 
het retten ad in 20 0 werd het gebied voor wandelen-

AMSTELSCHEG

CENTRUM



86

de en fietsende stedelingen ontsloten. 
ooralsnog hebben i  echter nog weinig in het gebied 
el  te oe en. Dat an verbeteren als het voorstel van 

M landscha sarchitecten uitgevoerd wordt voor 
de introductie van een nieuwe vorm van eigendom en 
beheer door stadsbewoners. 

ieuwe ro ecten worden door tadsdeel ieuw est 
ver end in het LAB-green De Bretten. a een intensie-
ve eriode van discussie  schouwen en lannen ma en is 
recent een ntwi elboe  verschenen.  

Groot-Westerpark 
Door de bevol ingsgroei n door het intensievere 
gebrui  van groen neemt de dru  toe o  de o en 
van de scheggen  o  de overgang van stad en scheg. 

ehalve als verbinding moeten de e gebieden meer 
gaan unctioneren als stads ar en. De inrichting moet 
daar o  aange ast. n het ader van de Haven- tad-
ontwi eling is daarom voorgesteld om het ester ar  

 de o  van de westeli e scheg  te vergroten. Door een 
ge ntegreerd ers ectie  te ontwi elen voor het ar  
en de omliggende groene uncties an een grote s rong 
gemaa t worden. ester ar  wordt Groot- ester ar . 
n 20  is een ota van itgangs unten vastgesteld. u 

worden en ele concrete ro ecten voorbereid  onder 
andere voor de ublie e doorstee  in noord- uidrich-
ting door het vol stuinencom le . 

vallend is echter dat een aar o gelegde ansen nog 
niet ver ilverd worden  de relatie met de Hem noo  
direct ten noorden van het ar  n de mogeli e ver-

laatsing van het s oorem lacement aanstraat aan de 
oost i de van het ar .

De Hem noo  wordt het nieuwe o enbaar vervoer-
noo unt van de wi  Haven- tad. ehalve een tramli n  
ullen hier o  termi n oo  een metro- en een treinstati-

on gerealiseerd worden. Daar moet e gema eli  via 
het ar  unnen omen  maar omge eerd geldt dat het 

ar  hier oo  een nieuwe entree an ri gen. Die wordt 
vast minstens o belangri  als de huidige entrees bi  het 

Huidig versni erd gebrui

ro ecten Groot- ester ar  
ota van itgangs unten 
ester ar  gemeente 

Amsterdam 20 .

ieuwe o enbaar vervoer  
tram - loterdi  
metro leine ing 
sluiten  rinterhalte 
Hemweg- ester ar
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Haarlemmer lein en de an imburg tirumstraat  in 
Haven- tad wonen stra s tiendui enden mensen  Het 
ligt daarom voor de hand om bi  de nieuwe entree oo  
nieuwe recreatieve rogramma s te realiseren  o  daar 
nu e liciet ruimte voor te reserveren. 
Minstens o interessant is de mogeli e herbestem-
ming van het s oorem lacement aanstraat. oor de 
verhui ing van o stel laatsen is ruimte gereserveerd 
in het havengebied. Daardoor an er aan de rand van 
de aarndammerbuurt een enorm gebied vri omen  
inclusie  de huidige wer laatsen van . 
n de gemeenteli e nota s wordt gere end met de 

mogeli heid om o  het em lacement o n 2000 wonin-
gen te bouwen. Dat is een in  aantal  maar e unt oo  

eggen dat dat o  het totaal van 0 tot 0.000 wonin-
gen in Haven- tad wel mee valt. ou het daarom niet 
interessant i n om oo  een groen- rogramma o  een 
gemengd rogramma te ver ennen  De wer laatsen 
o  het terrein bieden oo  ansen voor hergebrui . en 
o tie li t me om de huidige estivals uit het ester ar  
te verhui en naar de e le

Het aanstraat em lacement

Voetnoten
. htt s www. omoot.de tour 2 2 utm

cam aign tour embed u tm medium em -
bed utm source www.hamburg.de

2.  htt s www.arcam.nl mani est-van-de-scheggen
. htt s o enresearch.amsterdam image  2020  

200 0 ontwi elboe labgreen de bretten
digitaal 0d i. d
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0 . al on aan het 

02. - romenade 

0 . illemsslui en  ui sloterweg

0 . Hagedoornweg  an der e buurt

0 . verhoe s

0 . Asterweg 

0 . ui sloterham 

0 . loemenbuurt- lorador

0 . el ouw

0. a averweg 

. D M-oost 

2. De ongerd - yttenhaa

. utti ruttidor

. uindor  ost aan 

. D M-west

. ontsteigergebouw

. Houthaven 

. Ha arandadam 

. aarndammerbuurt

20. ilodam

2 . esterdo seiland

22. Haarlemmerbuurt  

Stops route 4: Het IJ komt erbij

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.

QR Codes
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everita  Melania 



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?

0tedenbouw  all-inclusive o  meeli ten
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estival o  ools 0  
ADM-wer  oto s Gerda 
van der een  tadsarchie  
Amsterdam

Dogtroe  stills uit 
oordwesterwals -



Experimenteerterrein 
De herontwi eling werd niet inge et door de overheid  
maar door een bonte ver ameling avonturiers  unste-
naars  ambachtslieden  decorbouwers en theaterma-

ers. n de loo  van de aren 0 namen i  delen van de 
gebouwen ti deli  o  meer ermanent in gebrui . Dat 
gold oo  voor veel andere gebouwencom le en in de 
oude haven- en industriegebieden rond het . De even-
eens gesloten ADM-wer  was bi voorbeeld in de omer 
van 0 al het decor voor het estival o  ools  tot een 
brand tot een vroegti dig einde van dit vroli e herge-
brui  leidde. o  een ree s a hui en aan de osteli e 
Handels ade en aan de ilodam werd in de e erio-
de ge raa t en geschi t gemaa t voor e erimenten 
waarvoor in de bestaande stad onvoldoende betaalbare 
ruimte was. 
De D M-wer  neemt in de e ree s een bi ondere le  
in. Het was niet alleen het grootste leeg ge omen terrein  
maar oo  het enige waarvoor niet meteen woningbouw-

lannen gemaa t werden. ooral door de roemruchte 
o tredens van de Dogtroe  reeg de wer  bovendien 
een heel nieuwe bete enis voor de stad. ater  vuur 
en staal eerden terug als onderdeel van dru  be och-
te locatietheaters e ta els oals oordwesterwals in 

. De hellingen ble en een intrigerend en uitdagend 
decor. n  werd oordwesterwals een maand lang 
hernomen als onderdeel van het ver het - estival.1 

m be oe ers naar de a gelegen wer  te brengen voer 
een ont e vana  . 

Herontwikkeling NDSM in fasen
i  e achtera  naar de manier waaro  het D M-

terrein ich ontwi eld hee t  dan te enen ich vier 
asen a . 

• Fase 1: Nieuwe publieke betekenis
Het ver het - estival is onderdeel van een hele ree s 
initiatieven  die stadsdeel Amsterdam oord vana  het 
eind van de aren 0 o  de wer  mogeli  maa te en die 
er allemaal o  gericht waren om het terrein een nieu-

we ublie e bete enis te geven. aast andere estivals 
oals Awa enings en obodoc  ging het hierbi  om een 
looienmar t inmiddels maandeli s  met o n 0 ra-

men  horeca oorderlicht en de - antine in de voor-
malige aanderi  en ti deli e studentenhuisvesting 
Duwo  0 units  o geleverd 200  recent gesloo t .

• Fase 2: Prijsvraag Scheepsbouwloods 
en cruciale sta  was het uitschri ven in  van 

een ri svraag voor de herbestemming van de 
chee sbouwloods  de  meter hoge hal van maar 

lie st 2   0 meter met anne en circa 20.000 m2  
o  het oosteli  deel van het terrein. De gemeen-
te Amsterdam stelde via het net o gerichte ureau 

roed laatsen een subsidie van  M gulden in het voor-
uit icht voor de renovatie en ombouw van de loods 
tot een grote broed laats voor unstenaars en leine 
bedri ven. Met de o richting van ureau roed laatsen 
en de tender wam de gemeente tegemoet aan de ri-
tie  o  de ontruiming en sloo  van een groot aantal 
ge raa te gebouwencom le en  waar veel unstenaars 
en leine ondernemers goed o e wer ruimte vonden.  
 
De tender werd gewonnen door de wer groe  

inetisch oord  stevig geworteld in organisaties als 
het Gilde van er gebouwen aan het  en het lat-
orm De tad als asco  en met verta ingen naar 

de Dogtroe  de i sacademie  obodoc  en erol. 
 

inetisch oord “beoogt op het NDSM terrein een 
bedrijfsverzamelgebouw met een manifestatiehal in zelf-
beheer te realiseren met en voor cultuurproducenten.”  
De benadering werd met een ni oog naar de ew 

abylon-e erimenten van onstant ieuwenhuys uit-
gewer t in een lan voor de bouw van een stalen con-
structie in de loods  met olommen  vloeren  tra en en 
leidingen  die door de individuele huurders naar eigen 
in icht ingevuld ou unnen worden en geschi t gemaa t 
voor ateliers  wer laatsen en antoren. Het rogram-



ma werd gecom leteerd door een s ate ar  de s a-
ters uit het te slo en rieshuis Ameri a  en ruimte voor 
evenementen en tentoonstellingen.  
 
Hoewel de realisatie en de e loitatie in de eerste aren 
niet eenvoudig i n  ontstond een geweldig ro ect  al 
snel unststad genoemd. i  de o levering in 200  wer t 
een bonte ver ameling creatieven  in 0 leine en gro-
tere units. va de ler  en Hessel Do um s elen in de 
organisatie een centrale rol. va hee t het totstand o-
mings roces gedocumenteerd in Make your city, de stad 
als casco.2 a veel heisa reeg de stichting inetisch 

oord in 20  de grond onder de chee sbouwloods 
in er acht en het gebouw in eigendom. erieu e door-
ontwi eling on vana  dat moment in eigen beheer 

laats vinden. Het buitenterrein van  hectare werd 
ondergebracht bi  de tichting D M-wer .

• Fase 3 : creatief milieu 
n de aren na de succesvolle tender nam de ontwi -
eling van de wer  een bi ondere wending.  de 

golven van de creatieve energie in het gebied meld-
den ich architecten  woningbouwverenigingen  ont-
wi elaars en ondernemers met allerlei lannen.  
 

n van de meest aans re ende was het initiatie  van 
ntwer groe  rude Hooy aas om boveno  het lan-

ge betonnen raans oor aan de westrand van de wer  
een gla en antoorgebouw te bouwen. amen met de 
televisie roducenten van D  lu te het uiteindeli  in 
200  om het gebouw te realiseren. M - uro e is dan 
net neergestre en in de immerwer laats ontwer  
Ma  van Aerschot . n 20 0 verhuisden de  vanuit 
Haarlem  en de Hema vanuit de i  hun hoo d anto-
ren naar nieuwbouw o  het westeli  deel van het terrein.  
 
De D M-haven bood al sinds de aren 0 le  aan 
oude sche en  waaronder het voormalige endschi  

unststad 
chee sbouwloods 
D M  in sboven de 

lege chee sbouwloods 
 echtsboven de 

winnende ri svraag  
tender-in ending inetisch 

oord 2000  in sonder het 
bouw lan unststad 2002 

 rame  diagonaal  leinen. 
echtsonder gerealiseerd 

20 2



van adio eronica en de irius van Green eace. n 
20 2 betre t Green eace samen met het roo lynhotel 
en ed ull de voormalige mederi . Het industri -
le gebouw is verduur aamd  onder andere met sta-
te-o -the-art energievoor ieningen. oor al de e 
ondernemingen is het creatieve milieu van de wer  
een beslissende vestigings actor.  vroeg me des-
ti ds a  hoe dat nu at bi  de Hema. nderdeel van het 
hoo d antoor ble en de reclame- en de roductont-
wi elingsa delingen  ening van een agshi -sto-
re o  de wer  sloot daar van el s re end o  aan.  
 
nmiddels wer ten er weer dui enden mensen o  

het terrein. De D M- ont ging vana  20 2 erma-
nent varen  niet alleen meer bi  estivals. De heo 

ransmanbrug ontsloot het terrein vana  20  oo  o  
een nieuwe manier voor fietsers. De wer  werd o bre-
der veran erd in de stad.

• Fase 4: Woningbouw
n gemeenteli e beleidsstu en werd de wer  vervol-

gens een s re end voorbeeld van een innovatiedistrict. 
Het ou ich unnen ontwi elen tot een buurt met een 
gemengd rofiel van wer en n wonen. n de vroege 

lannen was het idee dat verschillende van de bestaande 
gebouwen uiteindeli  voor woningbouw laats ouden 
ma en. n 200  werd het com le  van gebouwen en hellin-

estemmings lan aart 
D M-terrein  20 .

raans oor D  
ontwer  H  en mederi  
Green eace  ontwer  Grou  

A .



gen o  het oosteli  deel van de wer  echter aangewe en 
als i smonument.  loo  werd daardoor onmogeli . 
 

a verschillende aan assingen en tem orisering van 
de lannen werd in 20 2 het nvesteringsbesluit D M 
door de gemeenteraad vastgesteld. itgangs unt daar-
in was de bouw van 0- 00 woningen. n het bestem-
ming lan van 20  werd vervolgens ge oerst o  de 
realisering van 2 0 woningen in het westeli  lan-
deel. nmiddels is een bestemmings lanher iening in 

rocedure met meer woningen en wordt onder ocht o  
in het noordeli  landeel langs de la ro enweg nog 
eens 2000 woningen gerealiseerd unnen worden. De 

D M-wer  wordt o een heel com acte buurt. Daar 
hoort meer groen bi . Daarom wordt nu oo  gestudeerd 
o  een vergroening  van het oosteli  deel naar model 

van de herinrichting van de terreinen van mi nen en 
staalindustrie in het uhrgebied.   
n een eriode van 0- 0 aar hee t de D M-wer  ich 

ontwi eld van een desolaat en eri eer gebied tot een 
succesvol  gemengd stedeli  gebied. einigen voor-

agen desti ds wat het e ect ou unnen i n van het 
mogeli  ma en van estivals  een vlooienmar t en een 
e erimentele broed laats in de chee sbouwloods. 
Het resultaat hee t een hoge waliteit  uist door de 
combinatie van industrieel er goed en de bi ondere 
mi  van wer en  wonen  cultuur en leisure.

Integraal versus organisch
De ontwi eling van de D M-wer  staat inmiddels te 
boe  als een schoolvoorbeeld van organische stede-
bouw  waarin een sta sgewi e aan a  en lacema ing 

chema integrale 
versus organische 
gebiedsontwi eling.  

rhahn 20 2 .



o  de D M-ontwi eling uitgebreid naar de stri d rond 
de sloo  van de a hui en o  de osteli e Handels ade. 

a huis ilhelmina on uiteindeli  gehandhaa d wor-
den omdat de ra ers het and ochten. ergeli bare 
sta en orgden er voor dat o  het M-eiland 

oods  de M- antine en verschillende anden o  
de evant ade gehandhaa d bleven. Het el de geldt 
sinds en ele aren voor de chee sbouwloods o  het 

D M-terrein. 
ruciaal in dit ader is de manier waaro  met ti deli  

gebrui  in lan rocessen en gronde loitaties omge-
gaan wordt. it de Amsterdamse lan ra ti  van de 
a gelo en decennia omt duideli  naar voren dat ti -
deli  gebrui  voor een eriode van  tot 0 aar door 
culturele initiatieven  horeca  studentenhuisvesting en 
evenementen locaties o  de aart et . De e lacema-

ing maa t herontwi eling minder risicovol n lucra-
tiever.  tot 0 aar is oo  de eriode die nodig is om de 
vaa  com le e lan rocedures voor herontwi eling te 
doorlo en. Alti d doen dus.

i deli  gebrui  im liceert echter oo  dat in gronde -
loitatiesommen gere end wordt met in omsten o  

langere termi n  na de ase van lacema ing. ordt als-
nog ge o en voor doorontwi eling van een initiatie  
en handhaving van een gebouw dan gaat dat meteen 
ten oste van de omvang van het rogramma en de ver-
wachte in omsten. Alleen door olitie e o  bestuurli e 
interventies i n succesvolle initiatieven dan nog te red-
den. an dit niet anders     
 

een belangri e rol s elen. ooral ti dens de vastgoedcri-
sis 200 -20  is in ederland een breed debat gevoerd 
over een andere lanningsaan a . en goed over icht 
van e erimenten in verschillende ederlandse steden 
en een eerste verdie ing biedt het onder oe  van  
en rhahn Vormgeven aan de spontane stad.

egen de achtergrond van uro ees onder oe  onder-
scheiden  en rhahn “vier hoofdtypes van plan-
ning 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 geas-
socieerd met de regional economic approach, België en 
Engeland hebben een traditie van land-use management 
en een aantal Zuid-Europese landen kennen een zoge-
noemde urbanism tradition, een traditie die vooral ont-
werp 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.”

 en rhahn be leiten tegenover de integrale bena-
dering een meer organische aan a . Het onderstaande 
schema brengt de verschillen helder in beeld. 
De integrale benadering is natuurli  direct verbonden 
met on e Hollandse oldertraditie. m te unnen bou-
wen moet land o gehoogd o  el s gemaa t worden  
vervuilde grond gesaneerd  ades  bruggen en gemalen 
gebouwd en abels en leidingen aangelegd. Dat an er 

avel o  in grotere eenheden. Dat laatste is vaa  goed-
o er en e ci nter  maar is natuurli  oo  risicovoller 

en minder wendbaar. De i lmer is daarvan het ultieme  
grondig mislu te voorbeeld. 
De ge aseerde ontwi eling van het osteli  
Havengebied en burg was daar een goed antwoord o  
met een meer gedi erentieerd resultaat dan de i lmer. 

egeli erti d ma en de e voorbeelden duideli  dat 
slimmer omgaan met de schaal en de asering van lan-
nen niet de enige relevante arameters i n. 

va de ler  verwi st in haar bovengenoemde terugbli  
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Homo Ludens
Het ew abylon- ro ect van onstant ieuwenhuys 
uit de aren -  omvat een ascinerende ree s 
ob ecten  te eningen en schilderi en. Het conce t van 

ew abylon gaat verder dan een casco-structuur  die 
vri  ingevuld an worden. n het wer  brengt onstant 
een heel dynamische wereld in beeld  mogeli  gemaa t 
door de snelle ontwi eling van de technie  en de 
robotisering van de goederen roductie. r is ti d over. 
Mensen unnen s elen. 
De ontwi eling van de D M-wer  in de a gelo en 
decennia maa t duideli  dat s elen niet een soort 
e traat e is  maar een cruciale rol an hebben. Allereerst 
door het benutten en herinter reteren van ongebrui -
te ruimte als ob ects trouv s  o  ready-mades  voor 
nog onbe end  nieuw gebrui . Dit an de basis vormen 
voor de ontwi eling van hele s ecifie e clusters van 
gebrui svormen en onverwachte nieuwe roducten en 
diensten  die de stedeli e economie als geheel verri -

en. De media- en estivalsector in Amsterdam ouden 
onder D M nooit o succesvol i n geweest. onder 

s el geen innovatie. 
at valt hiervan te leren  ussen integrale all-inclusive 

lannen en een li tva antie  waarin we wel ien waar we 
uit omen  i n slimmere wegen te bewandelen
• eem de ti d  Amsterdam hee t de omende 0 

aar meer dan voldoende locaties om woningbouw 
te realiseren  oo  in eriodes van hoogcon unc-
tuur en grote vraag. org daarom voor een ruime 

lanvoorraad. 
• o  nieuwe gebrui svormen uit door gebouwen  

bi ondere ob ecten en onbenutte ruimte voor 0 
aar beschi baar te stellen aan burgerinitiatieven  

lie st met o weinig mogeli  regels. loo  o min 
mogeli  en schri  veel meer ri svragen uit

• er  in vroege lanvormings asen met grote 
bandbreedtes en uiteenlo ende scenario s voor te 
realiseren rogramma s. Houd re ening met een 

e ibel in te vullen maatscha eli  rogramma en 
s i er vooral gronde loitaties niet dicht.

• timuleer samenwer ing  scale-u s en s in-o s. 
valueer e erimenten en biedt mogeli heden 

voor doorontwi eling. Dat an o  de huidige le  
maar oo  elders  om ruimte te ma en voor nieuwe  

ermanente ti deli heid. 
• tudeer o  arti le  niet-integrale o hoog- en 

bodemsaneringstechnie en. ntegrale o lossin-
gen leiden vaa  tot sloo  van het bestaande en 
een minder gedi erentieerd resultaat verhoe s  

ost oort  Amstel wartier  eeburgereiland . 

Voetnoten 
. oort e oer  os us  line am e  Hans olbers  

Dogtroe    aar beeldend locatietheater  uitge-
veri  ava  Amsterdam 200 .

2. va de ler  Ma e your ity  De stad als casco  
rancity ali  Amsterdam 20 .

. Aanwi ing ri smonument com le  2 2 0  
augustus 200 . 

. ormgeven aan de s ontane stad  belemmeringen 
en ansen voor organische stedeli e herontwi e-
ling  lanbureau voor de ee omgeving  rhahn 

rban Design  Den Haag  Amsterdam 20 2.
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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.

      

11ater lein
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Het IJ komt er bij
Het is lastig om e voor te stellen hoe het  er eind aren 

0  begin aren 0  bi  lag. De achter ant  van  was 
het wer terrein van dealers en rostitu s. oord wam 
bi  van de ware la  van de sluiting van de ADM- en de 

D M-werven. Het vertre  van trotse rederi en als de 
M en de onin li e Hollandse loyd orgden voor 

lege ades en loodsen in het osteli  Havengebied.
u wordt het  in ra  tem o onderdeel van het centrum 

van de stad. Het station hee t een - i de ge regen. ye 
en de A dam oren i n magneten voor een bi ondere 
mi  van oude en nieuwe Amsterdammers n voor hon-
derddui enden be oe ers. at is er gebeurd
De herontwi eling van het  startte in de aren 0 
o  de beide an en.  de oost an  leverde de snel-
le en ster  gestuurde trans ormatie van het osteli  
Havengebied een gelie de nieuwe woonwi  o  voor 

o n 20.000 Amsterdammers. De sta sgewi e en avon-
tuurli e ontwi eling van het D M-terrein o  de 
west an  leidde tot een ander ty e stedeli  milieu. De 
theaterma ers van de Dogtroe  ontsloten het terrein 
voor estivals  restaurants en een veelheid aan initia-

ever ar  verhoe s  oto 
homas chli er  mei 20 .

tieven. n hun iel og agen televisiema ers  uitgevers  
Green eace en de roductontwi elaars van de H MA 
nieuwe ansen in het gebied  D M werd o een suc-
cesvol innovatie wartier.
Het centrale deel van de -oever werd sta  voor sta  
onderdeel van de binnenstad. De ree s van unstmati-
ge eilanden  die het en Haven ront in de de eeuw 
a sloten van het  is getrans ormeerd tot een vitaal 
onderdeel van de binnenstad  met naast woningbouw 
en antoren in hoge dichtheden oo  een hele ree s 
grootstedeli e voor ieningen  de An ers in het  oals 

ees van ui ven e doo te  M  het Mu ie gebouw 
en het imhuis  het doc  met het aleis van ustitie  de 

A o  het osterdo seiland. tu  voor stu  bestaan-
de voor ieningen  die in de binnenstad uit hun as groei-
den  verhuisden en nieuw leven blie en in de -oever.
Het contrast tussen de beide oevers van het  is enorm. 
n de buitenbocht o  de uideli e -oever liggen eilan-

den met ades en straatwanden arallel aan het water. 
De lange a en van het station benadru en de leng-
terichting nog eens. Hier ri den auto s over de stenen 

ades  daarachter ie e oo  de treinen en bussen a  en 
aan ri den. Dit is n en al beweging. 
De onnige noordoever in de binnenbocht wordt steeds 
groener en straalt uist rust uit. aast de die e instee -
havens  analen en bebouwing dwars o  het  ag e 
eerst alleen de bomen van de olhuistuin en in de ver-
te de bomen bi  de illemsslui en. u beginnen oo  de 
bomen van het ever ar  o  verhoe s in  te groei-
en. r wordt gewandeld en gefietst. De terrassen van 

ye en de olhuistuin itten vol.
Het aantre eli e contrast tussen de oevers  oals we 
dat ennen van het schilderi  van icolaas van der aai  
is in een nieuwe vorm terugge omen. Als stra s het 

ever ar  bi  hell doorgetro en wordt naar D M 
en oo  de oever bi  het Hamer wartier toegan eli  en 
groen wordt  ontstaat een lang ar  aan de on i de van 
het .



0

Centraal Station
ruciaal voor de nieuwe rol die het  in de stad s eelt 

is de totale ombouw van het entraal tation  aan-
sluitend bi  de aanleg van de oord uidli n. De grote 
oost-west-ver eersstromen van auto s  bussen en fiet-
sen i n van de rins Hendri ade verlegd naar het  
waardoor het water aan de stads i de van het entraal 

tation  het oude en Haven ront  weer in i n 
ara teristie e vorm hersteld an worden en de o en-

bare ruimte vri ges eeld wordt voor voetgangers. Het 
station ligt stra s weer o  een eiland. ieuwe bruggen 
en een ree s assages onder het station verbinden de 
binnenstad o nieuw met het . 
Aan het  gee t de lange nieuwe a  van an enthem 
het station een nieuw ront aan het . De auto s gaan 
door de tunnel en de bussen halteren o  het lat orm o  
laag . Het maaiveld is daardoor het domein van voet-
gangers en fietsers. Het sluitstu  van de verbouwing is 
net in uitvoering genomen  een brede ade aan het  
met daaronder een fietsgarage. Hier it e stra s in de 

on  

Waterplein
Het centrale deel van het  is hier 2 0 m breed  in  bre-
der dan de Amstel 0- 0 m . Met het entraal tation 
in e rug ba enen een ree s gebouwen een ruimte a  
die e gerust een lein an noemen  een water lein. 
De a stand tussen het Mu ie gebouw en het aleis 
van ustitie is bi na 00 meter. er vergeli ing  de 

loter las is een stu  groter  0 meter breed en bi na 
2 ilometer lang. Het centrale water lein is daardoor 
intiemer. egeli erti d i  e langs het Mu ie gebouw 
en het aleis van ustitie ver weg. ana  het bal on aan 
het  bi   is het icht richting ran eslui en ongeveer 

 ilometer  de a stand naar hi doc  is  ilometer. e 
bent dus oo  in een groot landscha .
De bouw van het nieuwe hell esearch enter in 200  
bood de ans om oo  een begin te ma en met de trans-
ormatie van de noordeli e oever van het centrale 

deel van het . ye  A DAM oren en H  unctione-

De beoogde situatie aan de voor ant van Amsterdam 

De nieuwe a  van an enthem mar eert het ront aan het 

De toe omstige brede ade met fietsgarage
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chetsen Arthur taal 0 -
 voor de nieuwbouw van 

de antoortoren van hell 
met congres aal  . 

hell- antine  o ening  
sinds 20  H .

ye ontwer  Delugan-
Meissl  o ening 20 2  
A dam-toren ontwer  
ma e-over eli  laus  
o ening 20  en daarachter 
het A-lab en de torens o  de 

tri  ontwor en door rit  
en Gent-Mon  Architecten 
A-lab  aul de uiter 

mine  eam  -towers  
ever aai er old  ctor 

Hoogstad Hy erion  en 
Mecanoo rin oren . 

ren als nieuwe An ers in het . n de aren 0 ver ocht 
Amsterdam het - avil oen en de tuin van het olhuis 
aan hell  onbegri eli . Arthur taal maa te vervol-
gens een ster  ontwer  voor hun nieuwe antoortoren 
o ening  en antine . at een gelu  dat 

de e nu een ublie e unctie hebben ge regen
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Een Amsterdams Bacino
Het water lein in de bocht van het  is geen las-
sie  lein. Het gaat eerder li en o  het acino van 

eneti . Het Dogen aleis  unta della Dogana  alute 
en alladio s er en o  an Giorgio en Giudecca vor-
men oo  geen lassie e com ositie  maar staan los es 
rond het grote waterbassin met door ichten naar de 
lagune en het ido.1 o  de An ers in het  van  
de echtban  ye  de A dam-toren  olhuistuin en het 
Mu ie gebouw geven het Amsterdamse water lein een 
onnadru eli e en beweegli e vorm. 
Minstens o belangri  is de culturele bete enis van 
beide water leinen. Het carnaval  de regatta s en het 

edentore- estival horen onlosma eli  bi  het collectie-
ve geheugen van eneti . Het ritueel van het binnenlo-

en en vertre en van grote eesche en in Amsterdam 
hee t weliswaar door de cruisevaart in de a gelo en 
aren een nieuwe bete enis ge regen  maar is minder 

vervlochten met het stadsleven. at dat betre t i n de 
vi aarli se intochten van ail veel belangri er. eel 
indru  maa ten oo  het invaren van de oord uidli n-
tunneldelen in 20  de oningsvaart na de inhuldiging 
van illem-Ale ander in 20  en de brug over het  
van gescha elde onten in het voor aar van 20  ter 
herinnering aan de eriode direct na de bevri ding in 

. Het water lein in de bocht van het  ri gt hier-
door sta  voor sta  een nieuwe le  in het collectieve 
geheugen van de Amsterdammers. 
n de omende aren wordt gewer t aan nieuwe ers ec-

tieven voor de omgeving van de illemsslui en. Het ou 
geweldig i n als bi  de aanlanding van het leinveer 
een nieuw An er in het  gerealiseerd wordt. Daar stond 
tot  het waterstation van de aterlandse tram. en 
uitgele en le  voor een bi ondere nieuwe unctie  
bi voorbeeld gericht o  een ong ublie   onderwi s  
s ort  mu ie .

acino eneti . Met 
lin sonder het concert o  het 
water van in  loyd in  

ater lein met de route van de 
oningsvaart bi  de inhuldiging van 
illem Ale ander 20

aterstation van de aterlandse 
ram  Meeuwenlaan Amsterdam 
oord rond 0
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 de ade aan het acino bi  het ala o Ducale  de 
Molo  staan twee uilen. i  aderen het icht in o  het 

acino vana  het an Marco lein. n de verte ie e de 
lagune  tussen an Giorgio en Giudecca door. De nieu-
we  lange ade aan het  bi   leent ich oo  heel goed 
voor een groot ob ect  oals de rode toren van a oer 
o  het lym ic ar  in onden o  Dona i cell van Miro 
in het scor ador- ar  in arcelona. en su eridee li t 
me een aarli s wisselend licht unstwer  in het ader 
van het Amsterdam ight estival

Voetnoten
. oor Real Urbanism - Decisive Interventions 

Architectura et atura  Amsterdam 20  het 
boe  waarin on chaa  het onder oe  samen-
vatte ti dens i ns lectoraat aan de Academie van 

ouw unst in Amsterdam  schree  i  een bi drage 
over eneti .

en monumentaal ob ect o  
het bal on  

al on aan het 



ntwer  voor een brug over het  van an Galman . tadsarchie  Amsterdam
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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 Azartplein-
Van 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? 

2rong over het 
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Het belang van betere IJ-oeververbindingen 
inds i men ater uit Monnic endam in  i n idee 

voor een brug over het  lanceerde  i n er heel wat 
lannen ge asseerd voor betere -oeververbindingen. 
oen de gemeenteraad in de aren 0 besloot tot aanleg 

van de tunnel lee  het robleem definitie  o gelost. 
Door het snel groeiende autover eer voortaan via de 
tunnel a  te wi elen ouden de veren voldoende ruim-
te bieden voor het fietsver eer. an lannen voor een 
fietstunnel werd dan oo  a ge ien. 

inds de aren 0 maa t het fietsver eer in de stad ech-
ter een enorme o mars. ussen  en  werden 
gemiddeld o n 0.000 fietstri s gemaa t o  een door-
dewee se dag. n 2000 was dat aantal toegenomen tot 

00.000. n 20  waren het er 0.000.1 ietstri s van 
en naar oord vormden lang een ractie van het totaal  
maar namen oo  ors toe. owel de ori ntatie van de 
bewoners van oord als de her omst van de wer ers 
veranderde. Dat leidde tot grote dru  o  het ontver-

eer o  onverwachte momenten  bi voorbeeld ti dens 
nieuw aarsnacht. De verdere herontwi eling van de 
oude industriegebieden o  de noordeli e -oever al 
dit e ect verster en.  
De ster ste ush om de e westie serieus te onder oe-

en was het voorstel van ander Groet om een brug te 
bouwen voor fietsers en voetgangers van  naar het 
nieuwe cluster van ublie sattracties o  het oude hell-
terrein. n 20 2 o ende ye en schree  de gemeente 
een tender uit voor de invulling van de naastgelegen 

helltoren. ander en i n om anen wonnen die ten-
der met het voorstel voor een mi  van uncties  anto-
ren voor bedri ven uit de mu ie scene  oals D  een 
hotel  clubs  restaurants en een anoramadec . eli  

laus te ende de ma e-over van de tot dat moment 
wel in het stadsbeeld aanwe ige  maar ontoegan eli -

e toren. en brug over het  ou de toren gema e-
li  berei baar ma en.  de gol  van ubliciteit in de 
media on de gemeente niet anders doen dan dit voor-
stel grondig te onder oe en. 

Modelstudie e ect 
oeververbindingen 
o  fietsstromen o  
doordewee se dagen  
gemeente Amsterdam  
directie  20 .

Montage bi  de ri svraagin ending voor de A dam toren  ontwer  eli  laus 20 2

Montage draaibrug over het 
 bi   ontwer   Del t 

20
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en brug ligt hier echter o  een onmogeli e le  in 
de haa se bocht van het . oor het Havenbedri  het 

entraal autisch eheer en i swaterstaat was dit 
absoluut onbes ree baar. Maar wat ou wel een o los-
sing van het berei baarheids robleem unnen i n

en vroli e e editie leidde vla  voor het omerreces 
van 20  tot het besluit van de gemeenteraad om een 
hele ree s maatregelen te tre en  de aanscha  van gro-
tere veren  verschuiving van het aanlandings unt van 
het leinveer  bouw van een avabrug  realisering van 
een metrostation i haven  een westeli e brug bi  het 

tenen Hoo d en  als dat allemaal nog onvoldoende 
ou hel en  oo  nog een voetgangerstunnel bi  . 
ruciaal was het idee de dru  o  de veren bi   a  te lei-

den naar de an en. nder oe  van de er eersdienst 
liet ien dat nieuwe verbindingen net even naar het oos-

ten en westen voor onts anning in het centrale deel 
ouden leiden. iet iedereen hoe t immers door de 

trechter naar  

Adviescommissie
De nieuwe  grotere veren i n ge ocht. en nieu-
we ont-aanlanding voor het leinveer bi  de 

ostertoegang en een fietsbrug over het oord-
Hollands anaal worden in 202  gerealiseerd. De bouw 
van een avabrug stuitte echter o  dusdanige be waren 
van i swaterstaat  dat het in 20  nieuw aangetre-
den college van  a ag van die brug. Met het i  
werd overeenge omen een ona an eli  advies in te 
winnen bi  een team van des undigen onder leiding van 
Ale ander d Hooghe.  

a veel vi ven en essen wam het team in uni 2020 
met i n advies. De nood aa  van nieuwe verbindingen 
wordt onderschreven  evenals de eu e voor bruggen  

i  het o  le en meer naar het oosten en westen  o  
le en  waar bruggen matchen met de strenge eisen 

van i swaterstaat.
Andere maatregelen  veren  metro  s elen een gerin-
gere rol. Dat is ammer  want de meer e centrische 
ligging van de bruggen maa t het e ect van de aan-
leg van de bruggen on e er. en fietstocht van oord 
naar ost via een brug bi  het A art lein o  het M-
eiland is niet sneller dan via het ui sloterwegveer. Dan 

Adviescommissie 
oeververbindingen 

i swateren Amsterdam  
aanleg van twee 
brugverbindingen  2020.

Adviescommissie 
eververbindingen 
i swateren Amsterdam  

westeli e brug Houthavens-
D M  2020.
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an beter een veer o  de le  van de beoogde avabrug 
gemaa t worden  
Dat ligt vast anders voor de westeli e brug van de 
Houthavens naar D M. o  de e brug ligt nu nog  
e centrisch  maar al o  langere termi n midden in de 
stad liggen. Aan de west i de van de stad  owel o  

oord als ten uiden van het  wonen oo  veel meer 
mensen. Dat omt goed.

Ladder? Klimrek!
n het conce tadvies in het na aar van 20  introdu-

ceerde de Adviescommissie het begri  ladder  voor het 
geheel van verbindingen rond het   owel de staan-
ders  van routes arallel aan het  als de s orten  van 
verbindingen over het . Dit is een ster  beeld. n het 
eindadvies s eelt de ladder echter nauweli s nog een 
rol. 

oor een o  te stellen nrichtings lan voor het  is dit 
echter van groot belang. De volgende onderdelen s e-
len hierbi  een rol
•  de uidoever ri gen het historische water-

ront en de aansluitende di en aan weers i -
de Haarlemmerdi  en Haarlemmerhouttuinen  
res ectieveli  adi  ilandenboulevard en 

eeburgerdi  in ra  tem o een nieuwe bete e-
nis als belangri e fietsstraten en wandelboule-
vards  e er nu een ni  is gemaa t in de rins 
Hendri ade bi   en doorgaand autover eer 
ver laatst is naar het .  een hele serie unten 

i n aanvullende waliteitsverbeteringen urgent  
Haarlemmer Houttuinen  rins Hendri ade  
Hoogte adi

• Het nieuwe  water ront aan het   van de 
burglaan in het oosten via de iet Heintunnel en 

De uyter ade naar de rans ormatorweg in het 
westen  was lang alleen een -boulevard  voor 
autover eer  maar ontwi elt ich nu tot een meer-
duidig te gebrui en o enbare ruimte met genereu-

e  ades en stadslanen. De e nieuwe staander ri gt 
de eilanden in de archi el o  de uidoever van het 

 aaneen. ietsver eer s eelt in de e tweede li n 
o  de uidoever een steeds belangri er rol. De iet 
Heintunnel is echter alleen geschi t voor autover-

eer en . en aanvullende fietsverbinding tussen 
burg en de uideli e -oever is hier cruciaal  

lie st in de vorm van een brug over het Amsterdam-
i n anaal  maar in ieder geval als veerverbinding.

•  de noordoever is de herwaardering van het an 
Hasselt anaal een grote vondst. m echt goed als 
staander  te unctioneren is een radicaal heront-

wer  nodig. Daar is nog slechts een eerste begin 
mee gemaa t rond het metrostation oorder ar  
en het Mosveld. Het nrichtings lan voor het  ou 
hier richting in moeten geven en oo  helderheid 
moeten bieden over de aansluitende delen oost- en 
westwaarts  de chellingwouderlaan res ectieve-
li  la ro enweg- a averweg  owel wat betre t 
fiets als wat betre t o enbaar vervoer  Dit an 
scher er dan nu omschreven in het advies.

• Het indadvies laat de urgentie van de doorgaande 
fietsverbinding over de groene noordoever van het 

 ten onrechte buiten beschouwing. Hier ligt een 
grote ans om de waliteit van de stad en oord 
te verbeteren  uist door het contrast tussen beide 
oevers o  te voeren  de groene  onnige en ont-
s annen oever in oord tegenover de stenen en 
hectische oever o  uid. 

• n eite is geen s ra e van een ladder  maar van een 
com leet limre  een ster e basis voor het garan-
deren van een duur ame berei baarheid   



PTA
De eerste aren an den  i  het beste volstaan worden 
met de aanleg van een avaveer en een luisbuurtveer . 

 verwacht dat het avaveer met een behoorli -
e re uentie in  al hel en om de dru  o  het 
ui sloterwegveer te verminderen. 

De beste vervolgsta  is voorbereiding van de westeli e 
brug bi  de Ha arandadam. Die hel t het meest voor het 
goed unctioneren van de stad. Dit maa t het nood a e-
li  om in de omende aren vol in te etten o  ver laat-
sing van de A. De locatie die de Adviescommissie 
hiervoor voorstelt in de oenhaven li t heel van el -
s re end  e er in combinatie met een trac  van een 

abelbaan van station loterdi  via de A naar het 
oen lein. 

Voetnoten
. Gemeente Amsterdam  Amsterdamse thermome-

ter van de bereikbaarheid 2016  geciteerd in  red 
eddes  Mar olein de ange  Bike City Amsterdam, 
as ubberhui en  Amsterdam 20
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Stops route 5: Binnenstad

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.

QR Codes
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05oute  Binnenstad

ê Startpunt: 
tation Amsterdam 



in s  de nieuwmar tbuurt na de sloo  voor de metro ostli n. echts  Merel orduwener  Amsterdam 20  Met het enmer ende onderscheid tussen de 
gridstad en de archi el
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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.

Archi el van onbegre en waliteiten
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Na de storm – asymmetrie 
De o gravingen van het gemeenteli  ureau 
Monumenten en Archeologie in de a gelo en decennia 

 versneld door het die e graa wer  rond de stations 
van de oord- uidli n  leidden tot nieuwe in ichten in 
de vroegste geschiedenis van de stad. Amsterdam bli t 
ontstaan na een ree s verwoestende noordoosterstor-
men in de 2de eeuw.1

De hele o bouw van de Hollandse lagune verander-
de in die eriode ingri end. Het Almere groeide uit 
tot de uider ee  een binnen ee van ormaat  en werd 
direct verbonden met de oord ee via de adden  
het lie en het Marsdie . aarschi nli  ti dens de 
Allerheiligenvloed van 0 reeg het  een veel bre-
dere verbinding met de nieuw gevormde uider ee en 

wam het onder invloed van het geti . Het gebied aan 
de monding van de Amstel reeg o een heel gunsti-
ge ositie in het waternetwer  van de lagune  tussen 

laanderen  Dordrecht de centrale ern van het graa -
scha  Holland  en de ost ee. De neder etting groei-
de snel en reeg in 2 stadsrechten. Dan worden de 

oorburgwallen aangelegd  vana  0 gevolgd door de 
aanleg van de Achterburgwallen en de constructie van 
nieuwe oorten  oals de t. lo s oort. 
n de e el de eriode veroor a en nieuwe stormen een 

enorme di doorbraa  aan de oost i de van de stad. Het 
water staat tot aan de stadswal en er wordt veel land 
weggeslagen. en nieuwe di   eedi - t.Athonisdi -

eeburgerdi   wordt een in  eind landinwaarts aan-
gelegd de vroegste vermelding van de di  dateert van 

. uitendi s ligt een uitgestre te waal  en ont-
staan ondie tes en rietlanden richting uider ee  mee-
bewegend met het geti .
De stormen en di doorbra en wer en door in de 
o bouw en ontwi eling van dit deel van de stad met 
als resultaat een o vallende asymmetrie . Hoewel het 
straten atroon van de ude en de ieuwe i de van 
de Middeleeuwse stad o  het eerste ge icht een ster-

e verwantscha  vertoont hebben e een verschillende 
ositie in het landscha  en hebben e uiteindeli  oo  

een heel verschillend ara ter ge regen. 
Aan de ieuwe i de  aan de west i de van de Amstel  is 
het stedeli  wee sel continu. Dit stu  van de stad ent 
een ster e ruimteli e samenhang  met als basis de di -

en langs  en Amstel en het oude  binnendi se slagen-
landscha  van de veenontginningen. 
De ude i de  de oost i de  is uist discontinu  labyrin-
tisch en vol verrassingen. Hier is in de loo  van de ti d 
land terugveroverd o  de doorbraa  door buitendi s 
moeras- en rietlanden o  te hogen en nieuwe eilanden 
aan te lem en. Dat begon met de astage  ilenburg  

al enburg en a enburg en loo t in eite door tot het 
recent aangelegde trandeiland o  burg. 
De bebouwingsty ologie n o  de eilanden lo en ster  
uiteen  mede samenhangend met de uncties  die er 
naast woningbouw neerstre en  havens  industrie  het 
arsenaal  li nbanen  entre ots en graansilo s  maar oo  
allerlei ret uncties en stedeli e in rastructuur oals 
em lacementen  de eerste ele triciteitscentrale en 
recent nog een inmiddels weer o geheven rioolwater-

uivering . De o enbare ruimte wordt gedomineerd 
door een rachtige ver ameling ades  slui en  steigers  
bruggen en viaducten. De ree s van eilanden vormt een 
com lete archi el.2

Sanering en ontsluiting van de oostelijke binnenstad
Al bi  de vroegste  de eeuwse uitleg van de stad ont-
stond er discussie over de ontsluiting van de eilanden 
aan de oost i de van de stad. ana  de tweede hel t van 
de de eeuw wordt dat thema ge o eld aan voorstel-
len voor sanering en roto ruiming. De eilanden waren 
in de loo  der ti d intensie  bebouwd en n g intensie-
ver bewoond. aast havenarbeiders en ambachtslieden 
woonden in dit stu  stad oo  veel na aten van oodse 
immigranten uit ost- uro a  an e en ortugal. eel 
woningen behoorden tot het goed oo ste segment van 
de woningmar t en werden in veel gevallen oo  slecht 
onderhouden. 
n  lanceerden uinders en utshoorn architect 

van het aleis voor ol svli t en het Amstelhotel  het 



ntwer  tot het aanleggen eener reede Aan ienli e 
Hoo dstraat en het ouwen eener ieuwe entrale urgerwi  

it  uvri re  te Amsterdam   tadsarchie  Amsterdam.

0  nteigenings lan 
sanering ilenburg. 

genomen in  Mandy 
Ha er  De sanering van de 
Amsterdamse odenbuurt 

00- 0.

Gri s ge leurd is de 
bebouwing die behouden 
bli t  ro e ge leurd i n 
de beschi baar omende 
bouwterreinen  groen 
ge leurd i n de gronden 
bestemd voor aanleg van 

lantsoen o  s eel laats  
geel ge leurd i n de gronden 
bestemd voor aanleg van 
straten en aden. 

lan tot itbreiding van Amsterdam  ontwer  acob van 
i tri  - 0  met in geel aangegeven voorgenomen 

dem ingen en doorbra en in de binnenstad  waaronder de 
nieuwe hoo dstraat lantage-Dam  tadsarchie  Amsterdam.
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in s en onder  ana  
22  anering on er- en 

idderstraat in de astage. 
voor lin s  en na rechts
oto s

loo  rug-aan-rug-woningenblo  tussen atavierstraat en 
ilenburgerstraat  2 . 
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i dschri t voor 
ol shuisvesting en 
tedebouw  rg.  

ntwer  tot het aanleggen eener reede Aan ienli e 
Hoo dstraat en het ouwen eener ieuwe entrale 

urgerwi  te Amsterdam . Hun voorstel combineert 
ontsluiting en sanering. tadsingenieur acob van 

i tri  nam het integraal o  in i n uitbreidings lan voor 
de stad uit . 

 de schets van an i tri  is goed te ien dat de door-
braa  weliswaar onderdeel is van een hele serie dem-

ingen en verbredingen in de binnenstad  maar het is 
wel de grootste  de lantage Middenlaan wordt recht-
stree s verbonden met de Dam. 
De doorbraa  is niet gerealiseerd  maar vana  dat 
moment dui en met enige regelmaat aarten o  in 
het archie  van ublie e er en met een over icht 
van nood a eli  geachte ver eers-verbeteringen in 
de oude stad  doorbra en  verbredingen  dem ingen. 
n de loo  van de de eeuw wordt met de dem ingen 

gestart. Dat is relatie  eenvoudig. ind de en begin 
20ste eeuw worden uiteindeli  twee doorbra en uitge-
voerd  de aadhuisstraat -  van de Dam naar 
de estermar t  en de verbreding van de i elstraat 
vana  . en betere ver eersa wi eling is bi  de e 

twee doorbra en de belangri ste in et.

a het ra ort van de Ge ondheidscommissie uit  
over de beroerde woonomstandigheden in grote delen 
van de stad gaat roto ruiming een steeds belangri er 
rol s elen in het debat. a de o richting van de dienst 

ouw- en oningtoe icht in 0  wordt bi voorbeeld in 
0  een erbeterings lan voor de odenbuurt aan de 

raad voorgelegd.
Als eerste start in   na ingewi elde rocedures 
van onbewoonbaarver laring en onteigening  sloo  
en nieuwbouw o  het eiland ilenburg. ana  22 
volgt de sanering van de idder- en on erstraten in de 

astage. n beide gevallen ma en o  smalle bouwstro-
en gebouwde rug-aan-rug-woningen laats voor rui-

me bouwblo en.  de nieuwe  grote binnenterreinen 
in de astage worden bedri ven en een s eeltuin gerea-
liseerd. ommige bewoners unnen terug eren  ande-

iet uitgevoerde dem ing 
ilenburgergracht 

genomen in  Mandy 
Ha er  De sanering van de 
Amsterdamse odenbuurt 

00- 0.
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chets ver eersweg Dam- lantage Middenlaan  a deling 
tadsontwi eling  2 . n wart monumentale anden.

oorlo ig chema van er eersverbeteringen in de binnenstad  a deling tadsontwi eling 
ublie e er en  2. n rood de doorbra en en verbredingen  aansluitend o  de hoo dwegen in de 

uitbreidingsgebieden. 

ren worden geherhuisvest in de ransvaalbuurt o  in de 
tuindor en o  woonscholen in oord.

Afdeling Stadsontwikkeling
n 2  wordt bi  de Dienst ublie e er en de a de-

ling tadsontwi eling  ingesteld onder leiding van 
che er. an oohui en  van esteren en Mulder treden 

aan als onder oe er en ontwer ers.
De a deling is vooral be end van het wer  aan het 
Algemeen itbreidings lan A   maar al van-
a  de start wordt samengewer t met de in  o ge-
richte oningdienst aan lannen voor de sanering van 
de ordaan en de oosteli e binnenstad. ethouder De 
Miranda wil niet wachten met ublicatie van de e lan-
nen tot het grote uitbreidings lan gereed is. ruciaal 
voor hem is snel te starten met de sanering van het vol-
gende eiland  al enburg. Daarom wordt al in 2 het 

chema voor ver eersverbeteringen in de binnenstad 
aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit biedt een ader 
voor de aan a  van de sanering van de oosteli e bin-
nenstad. Het schema borduurt door o  de eerdere voor-
stellen van ublie e er en  oals de verbreding van 
alle radiaalstraten in de grachtengordel.  en ele un-
ten wordt een andere li n gevolgd.
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lattegrond van al enburg  waaro  met groene leur is aangegeven de onteigende ercelen en met 
warte sti  de ercelen in eigendom van de gemeente. ron  AA  Archie  van de Dienst ouw en 

oningtoe icht  aarten 00 0  inv. nr.  o genomen in  Mandy Ha er  ie noot .

innenring  Damra  dem ing deel o in  verbreding ades 
innen-Amstel en rins Hendri ade  doorbraa  aterloo lein-
al enburgerstraat  a deling tadsontwi eling  0. De 
al enburgerstraat hee t o  de e te ening i n nieuwe rofiel 

van 2  meter breed.

ebouwings lan voor al enburg 2 . De ummers geven de bestemming van de terreinen aan. A  Gemeente wasch- en badhuis   bestaande abrie  te verbouwen  
  en  Gemeenteli e woningbouw  D  bestaande school met nieuw aan te leggen s eel laats   Gemeenteterrein bestemming nader te be alen   estaand 

schi venschuurdersbedri  G  e bouwen wagenma eri  H  estaande elementen abrie  te verbouwen   n er acht uit te geven   a eri  Muis. ron  AA  Archie  van 
de Dienst ouw en oningtoe icht 0  inv. nr.  o genomen in  Mandy Ha er  ie noot .
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n het archie  van tadsontwi eling vond i  een vroe-
ge schets uit 2  met een variant o  het de eeuwse 
voorstel van utshoorn voor een verbinding lantage 
Middenlaan-Dam. Dit voorstel werd echter als onhaal-
baar beschouwd en vervangen door een subtieler sche-
ma voor de ontsluiting van de oosteli e binnenstad  
een binnenring  bestaande uit Damra  o in  bredere 

ades langs de innen-Amstel en de rins Hendri ade 
en een doorbraa  vana  het aterloo lein naar de ver-
brede al enburgerstraat  aansluitend o  de voorge-
nomen sanering van de woningbouw o  dat eiland. Het 

rofiel van de verbrede al enburgerstraat is 2  meter 
breed.

Wiesner
en aar aar geleden do en twee  waarschi nli  in de 
weede ereldoorlog vervaardigde vogelvluchten o  

die een beeld geven van de idee n van de Amsterdamse 
stedebouwers over de binnenstad uit de e eriode. 
De vogelvluchtte eningen van iesner  medewer er 
bi  de a deling tadsontwi eling  i n vanuit het el de 
stand unt genomen  i end over de binnenstad van-
uit het noordwesten naar het uidoosten. n te ening 
laat de stad ien rond  de tweede gee t een beeld 
van hoe de Amsterdamse stedenbouwers ich de nieu-
we binnenstad na uitvoering van het chema lan voor 

er eersverbeteringen voorstelden. 
n de te ening vallen vooral de tot 0-  meter verbrede 

radiaalstraten o . ond de e straten is aan beide i den 
nieuwbouw ontwor en van 20 tot 2  meter hoog  tot 

 lagen  met arcades en win els o  de begane grond en 
woningen  hotels en antoren o  de verdie ingen daar-
boven. Het i n vri  stra e blo en met hier en daar een 
accent o  de hoe en. et als bi  de uitgevoerde verbre-
ding van de i elstraat i n veel leinere dwarsstraten 
overbouwd. Daarmee werd een grotere schaal ge ntro-
duceerd en werd het mogeli  om com le e  grootscha-
liger rogramma s o  te nemen in het stadswee sel. 

i ondere onderdelen i n de doorbraa  door de 

ordaan naar het ui en de sloo  van de woningen aan 
de Haarlemmerhouttuinen in het verlengde van de ver-
brede rins Hendri ade. n de vogelvlucht is oo  de 
doorbraa  o genomen arallel aan de odenbree en de 

t. Anthoniebreestraat uit het chema lan. n eite is 
dit een variant o  de doorbraa  lantage Middenlaan-
Dam. ia de odenhouttuinen en de noe esgracht 

ri gt de lantage Middenlaan een directe verbinding 
met het entraal tation.

ebouwings lan 
doorbraa  aterloo lein-

al enburgerstraat. loo  
van bestaande anden aan 
de a arussteeg en van de 
hele stroo  woningen o  de 
odenhouttuinen  langs de 

Hout o ersburgwal.

i lage  behorende 
bi  voordracht no 2  
Algemeen anerings lan  

0.

al enburgerstraat 2  lin s  en 2 rechts  na sanering en nieuwbouw  ge ien naar het 
noorden.
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Detail oosteli e binnenstad 
in vogelvlucht iesner  

 met doorbraa  arallel 
aan odenbreestraat en t. 
Antoniebreestraat.

udenviertel oosteli e binnenstad  osatlas.
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Radicalisering
a de weede ereldoorlog treedt een grote wi iging 

o  in de aan a  van ontsluiting en sanering van de oos-
teli e binnenstad. n eite is s ra e van een radicalise-
ring. i  grote  nieuwe lanningsthema s omen hier in 
samen
1. Wederopbouw  Het deel van de oosteli e binnen-

stad tussen ieuwmar t en ieuwe Herengracht 
werd door de Duitse be etter in  aangewe en 
als udenviertel  concentratiegebied voor oden. 

a het wegvoeren van de oodse bevol ing i n 
veel van de woningen in dit getto uitgesloo t en 
in verval geraa t. a de oorlog reeg de sanering 
van de oosteli e binnenstad dan oo  de hoogste 

rioriteit  boven de ordaan en de oosteli e eilan-
den  onder de vlag van edero bouw . og in de 

omer van  werd gestart met de eerste stu-
dies. n 2 werd het edero bouw lan voor de 
odenbuurt aan de raad voorgelegd  in  volg-

den de edero bouw lannen voor de ieuwmar t 
en de ees erstraat  met bi  el aar genomen een 
totale trans ormatie van de oosteli e binnenstad. 

2. Stadhuis  De vooroorlogse lannen voor de bouw 
van een nieuw stadhuis o  het rederi s lein 
ma en al direct na de oorlog laats voor het idee 
om het stadhuis te bouwen aan de innenamstel en 
het aterloo lein. a veel vi ven en essen wordt 
het edero bouw lan voor de odenbuurt daar-
toe uiteindeli  in  aange ast. De ingebrui na-
me van het nieuwe stadhuis  na de ri svraag van 

 en in combinatie met het Mu ie theater  laat 
nog tot  o  ich wachten.

3. IJ-tunnel  i  de vaststelling van het Algemeen 
itbreidings lan in  was een motie aange-

nomen voor onder oe  naar  realisering van 
een tunnelverbinding onder het  tussen de bin-
nenstad en Amsterdam- oord. n 0 en 0 
volgden uitgebreide onder oe sra orten met 
uiteenlo ende varianten voor fiets- en autotun-
nels. wee varianten voor een autotunnel werden 
het meest ansri  geacht  lan 2   een tunnel 

via het osterdo seiland  aansluitend o  de door-
braa  door de ieuwmar t en een verbreding van 

wanenburgwal en trechtsestraat  en lan   een 
tunnel via het osterdo  aansluitend o  de al ver-
brede al enburgerstraat en de ees erstraat. a 
eerdere voor euren voor lan 2 besluiten  en 
de gemeenteraad in 2 tot realisering van lan .

4. Regio  n de her iening van het A  voor 
Amsterdam- oord  en het tructuurschema 
voor Groot-Amsterdam met de uidoosteli e uit-
breiding in de i lmermeer 2  wordt de tunnel 
onderdeel van het regionale netwer  voor auto-
ver eer met nieuwe wegen richting het Gooi en 

eeuwarden. De dimensies van de weg worden 
hiero  a gestemd. egin aren 0 wordt beslo-
ten de al enburgerstraat verder te verbreden 
en het rominente universiteitslaboratorium aan 

aterloo lein- a enburgerstraat te vervangen 
door een ver eerscircuit met een tunnel voor het 
doorgaande ver eer o  -2 en een voetgangersni-
veau o  -  het Mr. isser lein.

5. Metro  i  de veel grotere stad uit het 
tructuurschema van 2 hoort oo  een ander 

o enbaar vervoerssysteem dan het de eeuwse 
tramnet. ana  0 studeert de commissie ler  
o  ondergronds o enbaar vervoer.  basis van 
het lan tadss oor wordt in  besloten tot 
ge aseerde aanleg van een metronet  te begin-
nen met de ostli n. oor de verbinding tussen 
de ees erstraat en het entraal tation wordt 
een trac  gevolgd via de bouw ut van het nieuwe 
stadhuis en de ge ro ecteerde doorbraa  door de 

ieuwmar tbuurt. Hiervoor moet oo  het blo  tus-
sen aterloo lein en ieuwe Herengracht wi en.

i  el aar leiden de e vi  nieuwe lanningsthema s 
tot een mega-ingree  in de oosteli e binnenstad. o 
Mulder te ent in  bi  n van de wi igingsvoor-
stellen voor de doorbraa  door de ieuwmar tbuurt 
aan  maar we willen toch het leven in de e buurt 
terugbrengen 5
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tunnelra ort  
0 met fietstunnel 

 en autotunnel via 
osterdo seiland 

edero bouw lan 
ieuwmar tbuurt   

ontwer  an esteren. 

ntwer  tadhuis ilhelm Hol bauer  winnend ri svraagontwer  .

urgemeester ellegenhuis Mau oleum  te tielcentrum en aculteit vA  aan 
noord i de odenbreestraat  ontwer  iet anstra  o levering  sloo  . 
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lattegrond en doorsnedes 
voorstel Aldo van yc  
c.s. studieo dracht 

ieuwmar tbuurt .

ieuwe weg o ges litst in 
twee nrichtingstraten.

Reparatie
Het wedero bouw lan voor de ieuwmar tbuurt 
wordt waar be ritiseerd  vooral door organisaties die 

ich be ighouden met bescherming van monumen-
ten en waardevolle stadsge ichten.6 De discussie leidt 
in  tot een studieo dracht van de dienst  aan 
drie architecten om alternatieven voor de in assing van 
de autoweg door de ieuwmar tbuurt te ver ennen  
Dic  A on  Aldo an yc  en Herman Hert berger. Alle 
drie maa ten onderdeel uit van de roemruchte redac-
tie van het architectuurti dschri t orum in de eriode 

- . 
n het net o gerichte ti dschri t lan recenseert ein 
li stra de voorstellen. Het li t hem het beste als Aldo 

van yc  de vervolgo dracht ri gt. “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.  Hi  vraagt ich tegeli erti d a  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 bewij-
zen 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 yc  met als titel tads ern 
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tedebouw undig lan ieuwmar tbuurt  met in don errood de 
nieuwbouw ro ecten o  het metrotrac  heo osch en aul de 

ey  .

ogelvluchten voorstel 
Herman Hert berger 
studieo dracht 

ieuwmar tbuurt .

ieuwe weg o  constructie 
door de ieuwmar tbuurt. 
Maaiveld voor voetgangers.

entagon  
woningbouw ro ect hoe  

t.Anthoniebreestraat-
wanenburgwal  ontwer  
heo osch en Aldo 

van yc  o levering 
 met aan alende 

woningbouw ro ecten van 
het el de bureau.

als donor  is integraal o genomen in het ti dschri t 
orum en vele malen herdru t.8

De discussie s itst ich in de aren daaro  toe o  de sloo  
van anden voor de metro-aanleg en o  mogeli  alter-
natieve metrotrac s. Het gemeentebestuur et echter 
door. a de ontruiming van de ge raa te anden in het 
voor aar van  start de aanleg van de metro-oostli n. 
Het bureau van Aldo van yc  ri gt de o dracht voor 
een nieuw stedebouw undig lan  onder ver eersweg 
door de ieuwmar tbuurt.
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ieuwbouw heaterschool odenbreestraat 
ontwer  eun oolhaas Associates  . 

ieuwbouw ilmacademie Mar en lein ontwer  
oen van elsen  .

enovatie Academie van ouw unst ontwer  
eli  laus  200 . 

ucht oto Mr. isser lein-
al enburgerstraat  

ge ien naar het noorden  
na versmalling van en 
nieuwbouw langs de 

al enburgerstraat  con orm 
het tedebouw undig lan 
van Hans van ee Atelier 

ro uit 2. 

oningbouw Mar enhoven  
0 woningen  ontwer  

Atelier ro  - .



De stadsre aratie ri gt een vervolg in de aren 0 na 
het besluit om de onveilige voetgangerstunnels n uit-
eindeli  oo  de autotunnel onder het Mr. isser lein a  
te sluiten. Het Mau oleum wordt gesloo t.

angs de versmalde al enburgerstraat wordt woning-
bouw gerealiseerd. De nieuw gevormde Amsterdamse 
Hogeschool voor de unsten realiseert in het gebied 
nieuwbouw voor de heaterschool en de ilmacademie. 

ulturele orming tre t in het gebouw aan het 
Hortus lantsoen en de Academie van ouw unst aan 
het aterloo lein wordt gerenoveerd. r ontstaat 

o een cluster van onderwi svoor ieningen. Aan de 
odenbree worden oo  win els met daarboveno  een 

gemeenteli  antoor gebouwd. De ar eergarage van 
het gesloo te Mau oleum bli t gehandhaa d.
Het cluster sluit aan o  de bestaande en nieuwe cultu-

ucht oto ge ien naar het noorden met  tadhuis-Mu ie theater ontwer  ilhelm Hol bauer  
ees Dam  o levering  met o  de achtergrond van lin s naar rechts 2  woningbouw entagon 

ontwer  heo osch  Aldo van yc  o levering   nieuwbouw heaterschool ontwer  eun 
oolhaas Associates  o levering   nieuwbouw ilmacademie ontwer  oen van elsen  

o levering  renovatie  Academie van ouw unst ontwer  eli  laus  200   oods-
Historisch Museum ontwer  synagoge lias ouman Daniel tal aert  ontwer  museum Abel 

ahen  o levering   de ortugese ynagoge ontwer  lias ouman  0-  en net nog 
 museum Hermitage ontwer  Hans van Heeswi  o levering 200 .

1

2

3
4

5

6

8

7
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Mr. isser lein met 
auto- en voet-gangers-
onderdoor-gangen  ge ien 
naar het westen  circa 

. Mau oleum aan de 
odenbreestraat  bebouwing 

Amstel looienburg met 
ti deli e aterloo leinmar t 
ter laatse van latere 
stadhuis.

 
oven  autoniveau o  het Mr. 
isser lein -2

nder  voetgangersniveau 
o  het Mr. isser lein -



rele voor ieningen in het gebied  het oods-Historisch 
Museum en ationale era en allet. De verbouwing 
van het ude Mannen- en rouwenhuis tot de endance 
van de Hermitage 200  orgt voor een nieuwe im uls. 

Mr. Visserplein
n de oosteli e binnenstad resteert n ongema e-

li e o enbare ruimte  het Mr. isser lein. De tunnels 
worden ti deli  gebrui t als s eel aradi s voor inde-
ren. De herinrichting van de o enbare ruimte stelt ech-
ter teleur. n het Master lan ibautas uit 2002 werd de 
herinrichting nog ge ien als het sluitstu  van de herin-
richting van het tunneltrac  na het versmallen van de 

ees erstraat en het be er en van doorgaand ver eer. 
n laats daarvan werd ge o en voor een snelle recon-

structie met handhaving van het doorgaande ver eer 
en de tram dwars over het lein. m de doorstroming 
te bevorderen werden voor de a slaande bewegingen 
e tra o stelstro en gemaa t. Het fietsver eer an 
daardoor niet gewoon langs de straten a gewi eld 
worden  met als gevolg vreemde overstee bewegingen 
en een su eronveilige situatie. Het lein el  is oo  geen 
fi ne le .

ind 2020 wordt ge erimenteerd met het a slui-
ten van de ees erstraat voor doorgaand ver eer. 

enieuwd wat er uit omt en wat vervolgsta en wor-
den   hoo  dat oo  naar sim ele o lossingen ge e en 
wordt  o stelstro en era   minder doorgaande banen. 
Als de tram gewoon met het ver eer mee gaat ri den 

omt er veel ruimte o  het lein el  ter beschi ing  
het hoge deel dat onderdeel uitmaa t van het di trac  
en het lage deel met alle relicten onder de grond. Daar 
valt in het ontwer  vast iets vroli s mee te doen. li t 
natuurli  de vraag o  bebouwing dit scharnier unt in de 
stad niet veel beter maa t. dee n daarvoor unnen we 
o halen in een o en idee n ri svraag. eter li t me een 

aar gerichte o drachten te geven om varianten met 
gehele en gedeelteli e bebouwing in beeld te brengen. 

ooralsnog li t mi  de leu ste om een A ron-huis te 
bouwen tegen de er  aan en o  het lein een avil oen 
met een verdie te tuin     

Voetnoten
. er y Gawrons y  ntstaan uit een storm  in  

eroud Amsterdam  een oe tocht naar de vroeg-
ste geschiedenis van de stad  as ubberhui en in 
samenwer ing met Genootscha  Amstelodamum  
20 . an ith ayasena  Graa - en modderwer . 

en archeologische geschiedenis van Amsterdam  
Matri s trecht 2020.

2. ie  Maurits de Hoog    Amsterdam  itgeveri  
hoth  ussum 200 .

. AA  Archie  van de Dienst ouw- en 
oningtoe icht  aanvulling 0  inv. nr. 20 . 

. Mandy Ha er  De sanering van de Amsterdamse 
odenbuurt 00- 0  Masterscri tie 
ultuurgeschiedenis en ociale Geschiedenis  vA 

20 .
. otitie o Mulder in de antli n bi  once t-

wi iging edero bouw lan ieuwmar t  intern 
-stu  . erdwaald stu  in  Archie   no. 
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eductiete ening van de Amsterdamse grachtengordel en ideaalstad van tevin  as er van der Hoeven  ob ou t en os ouwe  0



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. 

tadsontwer  - Groot idee  leine truc es



Nieuw onderzoek 
De laatste aren is in wetenscha eli  onder oe  veel 
nieuw materiaal ge ubliceerd  dat het wonder  meer 
realistische ro orties gee t. an ith ayasena laat 
met mooie aarten in Graaf- en modderwerk ien dat 
wat doorgaans aangeduid wordt als ste  2de  de en 

de uitleg uit vele deel ro ecten bestond.  Daarnaast 
biedt vooral het romotieonder oe  van aa - vert 
Abrahamse De grote stadsuitleg van Amsterdam een 
scher  in icht in de ra tische o lossingen die genera-
ties stadsontwer ers in de de en de eeuw vonden 
voor nieuwe uitdagingen  ilhamer  c ers  taets  De 

i  tal aert.  
en hei el unt in de inter retatie van de lannen voor 

de grachtengordel was lang de vraag o  er een vooro -
ge et lan is geweest bi  de de en de uitleg  een soort 
master lan voor de grachtengordel. Dat ou het won-
der unnen ver laren. tadarchivaris oudewi n a er 
ont o te ich als een hartstochteli  leitbe orger van 
de e veronderstelling.5 n de archieven is er echter geen 
aanwi ing voor gevonden. Hoewel veel materiaal door 
brand is verdwenen maa t Abrahamse  doorbordu-
rend o  analyses van ansen en an ssen  aanneme-
li  dat er geen master lan is geweest. Hi  benadru t 
de ra tische  bi na o ortunistische aan a  van de 
Amsterdamse bestuurders en ontwer ers  niet gericht 
o  een ideaal  maar o  een o timaal resultaat. Maar hoe 
moet e o timaal in dit ader inter reteren  

Simon Stevin en het concept van uitbreidbaarheid 
van de stad

r mag dan weliswaar geen master lan voor de grach-
tengordel bestaan hebben in de lassie e  de eeuwse 

in  maar i  den  dat de ontwer ers van de de uitleg 
wel een duideli  idee hadden over het vervolg en daar-
bi  ullen e vast ge ns ireerd i n geweest door de idee-
en van imon tevin. 

imon tevin was een multitalent. Hi  wam uit rugge 
en verruilde laanderen in  voor Holland  net als 
veel andere rotestanten  om te gaan studeren aan de 

net o gerichte universiteit in eiden. Hi  ubliceerde 
verschillende wetenscha eli e studies o  wis undig 
en natuur undig terrein  maar deed oo  allerlei ra -
tische uitvindingen. Hi  verbeterde de oldermolen  
bouwde een eilwagen  introduceerde nieuwe vesting-
bouw rinci es oals in De terctenbouwing uit  
en adviseerde rins Maurits bi  de aanleg van leger am-

en en allerlei ortificaties.
n 00 was tevin n van de o richters van de Duytsche 

Math matic ue  de ederlandstalige ngenieursschool 
aan de eidse niversiteit. Hier werden militair ingeni-
eurs  vestingbouwers en landmeters o geleid. tevin 
ga  een uitgebreid advies over het curriculum van de 
o leiding.

en deel van i n studies is in 0  en 0  gebundeld 
onder de titel Wisconstighe Ghedachtenissen.6 a i n 
dood in 20 werd een ree s manuscri ten gevonden  
die door i n oon geordend en uiteindeli  in  uit-
gegeven is. harles van den Heuvel hee t het meest 
tot de verbeelding s re ende deel De Huysbou met het 
hoo dstu  Van de Oirdeninghe der Steden recent ver-
taald en o nieuw uitgegeven.7 

an de Oirdeninghe der Steden is in eite het eerste 
handboe  stedebouw in de ederlandse taal met aller-
lei verwi ingen naar de ra ti  van waterhuishouding  
grondgesteldheid  limaat  economie en stedeli e ont-
wi eling in de snel groeiende Hollandse steden van dat 
moment. d averne analyseerde de den wereld van 

tevin en de invloed ervan o  de de eeuwse stads-
uitleg in Holland en candinavi  in i n roe schri t 
uit  In ‘t land van belofte: in de nieue stadt.8 Hi  stelt 
daarin oo  dat de te st van het handboe  van voor  
moet dateren. oordat de grote uitbreidingso eraties 
van veel Hollandse steden in de de eeuw startten 
was er dus al een uitgewer t idee over een wenseli e 
aan a  van de o gave voor handen. averne veronder-
stelt dat een hele generatie landmeters onder andere 
via de eidse o leiding met de e idee n vertrouwd was 
geraa t.  



De classicistische idealen van regelmaat  e ciency 
en li si digheit  symmetrie  s elen in het tra taat 
een belangri e rol. Dat omt oo  tot uitdru ing in 
de lattegrond van tevins  ideaalstad. Anders dan 
veel taliaanse voorbeelden hee t de e ideaalstad een 
orthogonale grondvorm. Dominant i n het water-
netwer  met drie arallelle grachten en een eindelo e 
ree s regelmatige  stedeli e bouwblo en. Midden in 
de stad liggen de belangri ste gebouwen en o enbare 
ruimten o  een as dwars o  het grachtensysteem  het 
vorsteli  ho  de grote mar t  het vis- en vleeshuis  de 
grote er  het beurs lein  het stadhuis met gevange-
nis en tuchthuis  de hogeschool en het armenhuis. en 
secundair systeem van er en en mar ten com leteert 
het schema.  

echts o  de te ening ie e  gesti eld  een mogeli -
e uitbreiding van de stad. Dit as ect hee t in de litera-

tuur nog weinig aandacht ge regen  maar is van groot 

belang. n het conce t van een ideale stad hoort een 
idee over groei en ontwi eling
Hieronder volgt een ort ragment uit de door an den 
Heuvel in het ngels vertaalde te st  waarin tevin 
ingaat o  het rinci e van uitbreidbaarheid in i n ide-
aalstadschema. De ngelse te st is beter te volgen dan 
het udnederlands

   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 expan-
sion often occurs; which if it is not clearly thought out 
and where it might take place with disorderly unlike-si-
dedness, 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-si-
ded layout, so one can prevent this by planning these 

lattegrond ideaalstad van 
tevin



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 descri-
bed 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 country-
side, to amuse themselves (..).

vallend in de te st is het leidooi voor de uitbrei-
ding van de stad in n richting. tevin ligt daarmee een 

aar eeuwen voor o  de theorievorming over de lineaire 
stad.   

oor dit betoog is vooral het idee van groei el  van 
belang. De ideale stad van tevin is niet a gerond  maar 
is een stad die ich o  een van el s re ende manier an 
ontwi elen. Het uitbreiden van het watersysteem met 
de grachten is daarvoor de drager. Met het oog o  aller-
lei onge lande  maar te verwachten ontwi elingen un 
e hiervoor bovendien maar beter strenge ruimteli e 

reserveringen ma en.

Uitbreidbaarheid in de 3de en 4de stadsuitleg 
it overgeleverde te sten is be end dat stadstimmer-

man  en baas van het tads abrie ambt  Hendric  
taets samen met i n collega-landmeter ucas inc  in 

de eriode -  een serie te eningen maa te van 
een grote uitbreiding van Amsterdam binnen een regel-
matige ree s van bolwer en rond de stad. De originelen 

i n verloren gegaan  maar in de stadsbeschri ving van 
ontanus uit  i n twee aarten o genomen die een 

indru  geven van het ontwer . 0 
De ontwer studie van taets leidde in  tot het 
besluit van de vroedscha  tot een ge aseerde aanleg 
van de nieuwe stadsuitbreiding. ragmatisch  e er. 
Maar i  eens naar het enorme gebied dat alleen al aan 

ontanus  lattegronden van 
Amsterdam  en  
gebaseerd o  ontwer studie 
Hendric  acobs  taets.

in s  gesti eld het 
regelmatige ortificatie lan 
voor de stad als geheel uit 

. echts  de uitgewer te  
com actere ortificaties aan 
de west i de van de stad 
uit  met gesti eld het 
oors ron eli e voorstel uit 

.



de west ant binnen de nieuwe stadswal ontwi eld on 
worden  Het was verstandig de uitbreiding te aseren. 
Het gesti elde vervolg en de manier waaro  de nieuwe 
uitbreiding aan de uid ant be indigd werd  bi  wat we 
nu ennen als de eidsegracht  laten oo  ien dat o  
een vervolgsta  geantici eerd werd. De grachten un-
nen gema eli  doorgetro en worden in een vervolg. 
De de uitleg is ontegen eggeli  bedoeld als ase  van 
een groter ro ect. Hoe dat recies vorm te geven was 
van later org.

ende taets het wer  en de benadering van tevin  
Het ideaalstadschema en de toelichting waren in  
nog niet in dru  verschenen. tadsarchivaris De oever 
hee t de Kroniek van Staets met een o somming van 
alle ro ecten waar taets aan wer te o nieuw uitge-
geven.11 Het is onduideli  o  taets de o leiding aan de 
Duytsche Mathemati ue volgde.  ga er echter van uit 
dat taets en i n collega s van het tads abrie ambt 

 ucas inc  ornelis Danc erts  de i  Hendric  de 

ey er en rans etgens  het wer  van tevin enden 
en onderling bediscussieerden. i  waren bi  allerlei ro-
ecten in de e ublie  betro en en ori nteerden ich 

breed. tevin s idee n waren bovendien wi d vers reid  
oals averne overtuigend aantoont. 2 asering  ast 

oo  heel goed bi  de ragmatische aan a  van de stads-
uitleg oals Abrahamse die benoemt. 

Differentiatie en samenhang in de 17de eeuwse 
stadsuitleg
Maar hoe doe e dat dan  De de uitleg had nog een vri  
sim ele o et met vier  betre eli  autonome ragmen-
ten  de drie grachten  de ordaan  de Haarlemmerbuurt 
en de westeli e eilanden. De de uitleg was een stu  
groter en de ondergrond was veel com le er met 
bestaande elementen als Amstel en oerenwetering  
de Heiligeweg en de t.Anthonisdi . De ge o en o los-
sing voor de be indiging  van de drie grachten bi  de 
Heiligeweg maa t het vervolgtra ect oo  weer niet heel 
voor de hand liggend.
De uit onderli e waliteit van het ontwer  voor de de 
uitleg it m niet alleen in een meer uitges ro en idee 
over de samenhang van verschillende delen van de uit-
leg en de bete enis er van voor de stad als geheel  maar 
vooral in de sim ele  maar doeltre ende o lossingen 
voor alle in assings westies. 

olgen we het ontwer roces van Dan erts  De i  
en tal aert tussen 0 en 2  van de ontwer a-
se i n verschillende tussensta en in het stadsarchie  
bewaard  dan s ringen de volgende elementen van 
het stadsontwer  er uit  

. De contouren van de uitleg worden be aald door 
de vesting met de regelmatige ree s van bolwer-

en en de daaruit a geleide laats van de oorten. 
Gevarieerd an worden met de laats van ni en 
in het systeem. De aansluiting o  de de uitleg 
wordt bi voorbeeld al in de eerste sta  verruimd.  

2. en tweede vertre unt vormt de rechtgetro en 
en versmalde Amstel. De richting van de Amstel 
wordt be aald door de ichtli n o  de torens van de 

lattegrond Amsterdam  
laue   de de uitleg 

nagenoeg voltooid.
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ude en de uider er . Maar oo  hier an een beet-
e geschoven worden. n de ree s itten een aar 

handige as-verdraaiingen. m de rivier er goed in 
te ri gen moesten een aar anden bi   wat we nu 

ennen als  de lauwbrug gesloo t worden. Als e 
goed i t ie e de aan assing daar nog steeds.  

. ern van het ontwer  voor de de uitleg is het 
deel van de grachtengordel aan weers i de van de 
Amstel  met de grachten  radiaalstraten  oort lei-
nen en ringstraten. 
• Haa s o  de Amstel i n de drie grachten 

ge ro ecteerd. et als in de de uitleg is de 
ei ersgracht wat breder dan de andere. De 

blo en tussen Herengracht en ei ersgracht 
hebben de grootste avels.

• arallel  niet direct langs de Amstel  i n twee 
radiaalstraten ge ro ecteerd naar trecht en 

ees . De ligging van de beide radiaalstraten 
wordt be aald door de ligging van de oorten 
tussen de bolwer en. De straten i n o  hun 
beurt o ges annen tussen de oude en de nieu-
we oort leinen  otermar t embrandt lein  
en eemar t rederi s lein  aan de trechtse 

i de  Houtmar t onas Daniel Mei er lein  en 
ees er lein aan de ees er i de.

• n het wee sel worden nieuwe elementen toege-
voegd  straten in ringrichting. De de uitleg ent 
alleen een ringstraat direct langs de bolwer en 

 de huidige i nbaansgracht. n de de uitleg 
worden twee e tra ringstraten toege ast  een 
route die de oude oort leinen verbindt en een 
straat tussen ei ersgracht en rinsengracht. 
De e ringstraten unctioneren als een soort ser-
vicestraten  bi voorbeeld ten behoeve van oet-
shui en achter  o  de die e grachten avels. 

ruggen over de Amstel ma en de ringstraten 
continu. 

De middelste ringstraat ri gt in de laatste ont-
wer sta  van tal aert bi  iedere ni  een 

lein met een er   de huidige er straat.  

De heldere orthogonale o et en de ster e di e-
rentiatie van de o enbare ruimte geven dit deel van 
de grachtengordel een uit onderli e waliteit.  

. De overgang van het centrale deel van de de uitleg 
rond de Amstel naar de o  dat moment al gerooi-
de oosteli e eilanden 0-  wordt gemaa t 
door een nieuwe ree s haveneilanden  aansluitend 
bi  de haveneilanden uit de 2de uitleg ilenburg 
en al enburg . De t. Anthonisdi  ri gt daartoe 
een nieuw trac  via a enburgerstraat en Hoogte 

adi . De ringstraten lo en door in de ge ro ec-
teerde haveneilanden en orgen voor continu teit.

. Aan de overgang van het centrale deel rond de 
Amstel naar de de uitleg ontleent de de uitleg 
wellicht het meest i n aam. n de vroegste te e-
ning is nog s ra e van twee ni en in het nieuwe 
grachtensysteem  met relatie  scher e hoe en van 

 res ectieveli   graden De i  0  . Door 
een e tra ni  te introduceren worden de hoe en 
vla er  en de grachten meer continu  via ni en 

van  2  en 0  res ectieveli  0  20 en 2  De i  
0  2 en  naar 0  0  0 De i  0   en 

uiteindeli  naar 2   0 tal aert 2  . 



ornelis Danc erts  de i  
0  no. 

ornelis Danc erts  de i   
ca. 0  no. 2  

 ornelis Danc erts  de i   
0  no. 

ornelis Danc erts  de i  
0  no. 
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•  de ni en wordt een dwarsgracht toe-
ge ast  eguliersgracht  iegelgracht  

eidsegracht. 
• ooral de te ening van De i  0-  laat goed 

ien hoe regelmatig het systeem is o ge et  
com leet met gesti elde bissectrices in de 

ni en en allerlei aante eningen o  de schets. 
e iet De i  in de tadstimmertuin in de weer 

met i n lineaal  asser en te enhaa  
• De e tra ni  maa t het oo  mogeli  om de 

route richting eiden als radiaalstraat te behan-
delen net als in het centrale deel rond de Amstel. 
Het is mooi om te ien hoe in het wee sel rond 
de e radiaalstraat door leine verdraaiingen alle 
straten en grachten uiteindeli  van el s re-

end aansluiten. Geen hoe  is hier haa s  maar 
het ast recies. 

• Door de e tra ni  ontstaat oo  een e tra 
rechtstand met een bi behorende radiaal-
straat  de i elstraat. De e omt niet uit bi  een 

oort met een oort lein en een aansluitende 
landroute. Hi  dient eigenli  nergens voor. n de 

de en 20ste eeuwse uitbreiding van de stad 
bewees de straat echter i n waarde. Het werd 
de van el s re ende oord- uidli n. 

De Platte gront van d‘ oude en nieuwe Royinge der Stadt 
Amsterdam  gete end door Daniel tal aert in 2 is 
een hoogte unt in het Amsterdamse stadsontwer . De 
te ening van 20 aar later brengt mooi in beeld hoe suc-
cesvol de de uitleg was. 

a  wordt echter teruggescha eld  minder snelle 
groei van de bevol ing  minder vraag naar haveneilan-
den. Dat bete ent een nieuwe ans  laten we een tui-
nengebied ma en binnen de vestingwal  ragmatie  
biedt mogeli heden. 

Voetnoten
. as er van der Hoeven en os ouwe  Amsterdam 

als stedelijk bouwwerk, een morfologiese analyse  

 i megen  
2. it de aanwi ing van de grachtengordel tot 

nesco-werelder goed in 20 0  geciteerd in  ussel 
horto  Amsterdam, geschiedenis van de meest vrij-

zinnige stad ter wereld, Ambo Anthos  Amsterdam 
20 . 

. an ith ayasena  Graaf- en modderwerk, een 
archeologische stadsgeschiedenis van Amsterdam  
Matri s  trecht 2020.

. aa  vert Abrahamse  De grote uitleg van 
Amsterdam, Stadsontwikkeling in de zeventiende 
eeuw  itgeveri  hoth  ussum 20 0.

. oudewi n a er  Het geometrisch ideaal en de 
Amsterdamse grachtengordel  in  aster nieuwe 
ree s  aargang  nrs. -  bl . -2  De 

e ige i  Amsterdam .
. imon tevin  Wisconstighe Ghedachtenissen, an 

ouwens  eiden 0 - 0 .
. harles van den Heuvel  De Huysbou. A recon-

struction of an unfinished treatise on architectu-
re, town planning and civil engineering by Simon 
Stevin  onin li e ederlandse Academie van 

etenscha en  Amsterdam 200 .
. d averne  In ‘t land van belofte: in de nieue stadt, 

Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de 
Republiek 1580-1680  Gary chwart  Maarssen 

.
. ergeli  de voorstellen voor a iudad ineal in 

Madrid van oria uit  eonidov s ri svraagont-
wer  voor Magnitogors  uit 0 en recente lei-
dooien voor ransit riented Develo ment en 
corridorontwi eling rond o enbaar vervoerli nen. 

0. ontanus  Historische beschrijvinghe der seer wijt 
beroemde coop-stadt Amsterdam  .

. Mr. . De oever  De Kroniek van Staets, een bladzij-
de uit de geschiedenis van het Fabriek-ambt der stad 
Amsterdam  - 2  Amsterdam . 

2. averne  ie noot 
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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
en boeiend over icht biedt het tedeli  aarverslag 

. er herinnering aan het eest aar verscheen een 
s eciale  ri  ge llustreerde editie. ehalve aan de ees-
teli heden el  wordt daarin oo  aandacht besteed aan 
he tige gebeurtenissen gedurende het aar oals de gi -

elingsactie in het ndonesisch consulaat en de rellen bi  
de ontruiming van anden in de ieuwmar tbuurt. o  
de ona an eli heid van uriname o  2  november 

omt  i  het marginaal  aan de orde.
en terug erend thema in het aarverslag i n de scher-
e olitie e en bestuurli e controverses  niet tussen 

het gemeentebestuur en de o ositie in de raad  maar 
binnen het gemeentebestuur en tussen de coalitie ar-
ti en vdA    en  onderling.

Januari
oncert Amsterdams hilharmonisch r est 

in de ester er  toes ra en rits de ong 
en et e Die enhorst  ubileum-nieuw aarsouverture 

ieto en Mari e Hoving in de tadsschouwburg  o e-
ning in de aag o  de ieuwmar t van oods Historisch 
Museum en Geschied undig Medisch- harmaceutisch 
Museum  uitgave ost egel Amsterdam- 00.

Februari 
ening sym osium ussenti ds beste  

 door oningin uliana  o erette De 
ver ochte bruid  in arr  verschi nen 00 centen boe  
gemeentegiro  .000 e em laren  De arige stad  
Han Hoe stra  leuterscholen  o ening over ichtsten-

toonstelling De eurs van Amsterdam - . 

Maart 
ri suitrei ing nationaal vioolconcours in an 

Goghmuseum  lant e eigen boom e  aan-
bieding .000 bloembollen door de eu enho  o ening 
Marriothotel eidse os e en onestahotel He elveld  
uitrei ing 00 c - eest as oorten in het ader van 
het ro ect Amsterdam laat naar e i en  ontrui-

ming raa anden echtboomsloot ieuwmar tbuurt  
demonstraties.  

April 
ening deel ringweg A 0-west  ontrui-

ming anden astageweg  demonstraties  
onthulling monument rouwen van avensbr c  o  
Museum lein  schen ing .000 tul en aan 0- arig 

ew or  aan lant 00 ostenri se s arren in 
embrandt ar  ontste ing stadsilluminatie  cadeaus 

van 00 Amsterdamse inderen voor arige oningin en 
ieter van ollenhoven.

Mei 
ening tentoonstelling lori n  in 

Amstel ar  internationaal diamantcon-
gres  eerste steen voor Mo um- 00  in de A  intro-
ductie evenemententele oon  o ening tentoonstelling 

inderte eningen in De i en or  o ening tiendaagse 
tentha ening  oe  en tad  o  Museum lein met 

anne  film rogramma in tedeli  Museum  o ening 
i do en-e ositie school inderen in ro enmusuem  

marathon Amsterdam- 00  o enbaarvervoerrally.

Juni 
ening beeldene ositie Amstel ar  met 

0 wer en en beeldenroute Museum lein  
o ening tentoonstelling unst als regerings aa  in 

aleis o  de Dam  o ening nieuwe vestiging i bels 
Museum Herengracht  resentatie Amsterdam- 00-

wartets el  e ositie 00 aar Amsterdamse a -
ches  verlengd  roe ritten metro oostli n  o ening 
e ositie en uis  van G  in nieuw metrostation 

ees er lein  eestballet en mu i ale vloot Holland 
estival  er teater o  het Museum lein  oto-e o-

sitie eelden van Amsterdam  in an Goghmuseum  
Mo um- 00  in de A  - draaien  wieren  waaien  
ierewaaien - miniatuur-Amsterdam - s uit el  - ca e 

chantant - o treden oncertgebouwor est - en 
Amsterdams laver as am ioenscha  - chinees 
vuurwer .  
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Juli 
ening e ositie Amsterdammers te enen 

hun stad  in Arti et Amicitiae met 0 sinds 
 in o dracht van de Gemeenteli e Archie dienst 

gemaa te te eningen  o ening oto-e ositie en 
stad voor allen  in de gerestaureerde Dritte en bbene 

oel aan de ieuwe Amstelstraat door de burgemees-
ters eddy olle  van eru alem en vo am alden van 
Amsterdam  -en uete    van ederlanders 
is o  de hoogte van Amsterdam- 00  o ening antie -
mar t ieuwmar t.

Augustus
Amsterdam- 00 voetbaltoernooi - fina-
le A a -Molenbee  2-  e ositie ort in 

eweging  in Amstel ar  o ening e ositie Halte 
 - 00 aar tram   aar G  in an Goghmuseum  

vierdaagse mani estatie ail Amsterdam- 00 -  
tall-shi s -  mil oen be oe ers - s iegelgevecht - 
havencarnaval - 00 admiraal eilende latbodems 
- havententoonstelling - roeiwedstri den - vuurwer  

weelinc -orgelconcours in ude er  viering 00 aar 
ortugees- sra litische synagoge  uitgave otoboe  

Mo es Gans De oude Amsterdamse odenhoe  - u  
o ening De intohuis in de t.Anthoniebreestraat door 

rinses eatri .

September 
A sluiting buitenactiviteiten Amsterdam- 00 
in ondel ar  o ening eugdherberg aan het 

and ad  o ening erste le trische Museum ramli n  
tram arade  mu ie eest harmonie- en an areor es-
ten oo mansbeurs  ri suitrei ing ieremachogel 

 carillionconcours  achtwacht met mes toege-
ta eld  resentatie or ondenboe  van Amsterdam 
tot 00  tentoonstelling De geschiedenis van 
Amsterdam- oord  in olhuis  corso loemen voor 
Amsterdam  internationaal congres tad in eweging  
in ro enmuseum  o ening orthallen uid  o e-
ning e ositie Amsterdam Ges eeld le ier  in het 

oneelmuseum  o ening tentoonstelling en toe omst 
voor ons verleden  in het i smuseum in het ader van 
het Monumenten aar  hero ening gerestaureerd 

embrandthuis en onde utherse er .

Oktober 
tredens amateur oren in aa  denhal  

o ening ino a  in Arti et Amicitiae  re-
mi re musical De ngel van Amsterdam  in arr  2  
o tober  - ver aardag - ruit- en bloemengroet 

ie enhui en en ver leeghui en - vri e dag gemeen-
teambtenaren - ca s een uur langer o en - vlaggen 
- beschuit met muis es voor de amilie van nieuwe 
baby s - s ortinstui  - o ening Amsterdams Historisch 
Museum alverstraat door de oningin - ubileum-
vuurwer  o  het  o ening tentoonstelling De ami-
lie o enhagen  in de onde utherse er  o ening 

ederlands ilmmuseum in avil oen ondel ar  
nationaal standwer ersconcours o  de Dam  o e-
ning mani estatie va-nement en A dam-benemend  
van ederatieve rouwenraad in an Goghmuseum  
um ing Amsterdam- 00.

November 
imulaties el Amsterdam als s eelveld 

van ruimteli e beslissingen  o  de  
o ening e ositie uro ort  in de A  door weedse 
minister van arbeid  o ening gerestaureerde nglish 

e ormed hurch o  het egi nho  in aanwe igheid 
van de ngelse oningin-moeder  sym osium rond 
de door an ambooy geschreven brochure elvaart 
voor Amsterdam  inter laas lant n van twaal  
ie en rond het monument o  de Dam voor de stich-
ting t Groene Hart van Amsterdam  e ositie acob 

lie en Amsterdam  in Gemeentearchie  sym osi-
um in de A  ter gelegenheid van  aar Gemeenteli  
Havenbedri  bi een omsten en mani estaties ter gele-
genheid van ona an eli heid van uriname  o e-
ning e ositie 00 aar ieuws in Amsterdam  in de 

niversiteitsbibliothee .
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December 
Gi eling 2  ersonen in het ndonesische 
consulaat  resentatie  moet om ien 

naar een leinere woning  want mi n ge in wordt te 
groot  geschreven door gbert ttens ter gelegenheid 
van het 0- arig bestaan van de Gemeenteli e Dienst 

ol shuisvesting  ter beschi ingstelling wethouders-
ost door Han ammers vdA  o eggen vertrouwen in 

wethouder oel van Dui n  0 aar stedeli e gas-
voor iening  Amsterdam- 00 concert door de iener 

hilharmoni er in het oncertgebouw  urovisie-
uit ending van erstmatinee oncertgebouwor est  
wor sho s  ora  mu ie o tredens in het ader van 
het rea- estival - 0 o tredens vers reid over de stad 
door 00 medewer ers voor 0.000 Amsterdammers  
film estival Amsterdam in ragmenten  in de onde 

utherse er  o ening lotervaart ie enhuis  terug-
bli  o  Amsterdam- 00 o  oude aarsavond o  de 

ederlandse televisie.

U-turn
n  bi  de resentatie van i n Master lan voor 

de herinrichting van de -oever in een a geladen 
oe el er  stelde em oolhaas het scher  onder 

een aans re ende strategie voor de ruimteli e ontwi -
eling van de stad in het nieuwe dienstenti d er  ou 

Amsterdam in ra  tem o a gli den tot een aanhangsel  
van het onstuimig groeiende chi hol. De luchthaven 
groeide als ool en bereidde ich voor o  een volgen-

de ronde door de voorgenomen aanleg van een vi de 
baan  de bouw van nieuwe terminals en vernieuwing 
van het ondergrondse station met een sto  voor hoge-
snelheidstreinen naar russel en ari s. Het Master lan 
van oolhaas en een hele ree s onge ontwer ers uit de 

MA-stal  sloot daar o  aan met een nieuw ers ectie  
voor de ontwi eling van het water ront van de stad in 
de bocht van het  bi  het entraal tation. De vri o-
mende haveneilanden boden e ansieruimte voor de 
diensteneconomie met een ri t e nieuwe ban gebou-
wen o  het esterdo seiland en een overbouwing van 
de s oren voor een combinatie van antoren en voor ie-
ningen o  het osterdo seiland. i   te ende illem-
an eutelings de nieuwe o enbare bibliothee  in een 

omge eerde stoom a  aan het . oningbouw o  de 
an en com leteerde het nieuwe ers ectie .

iet veel later tro  G  de belangri ste financier  
de ste er uit het lan en lee  de stad inderdaad a  te 
stevenen o  een internationale bi rol. n  leidde de 
wens van de nieuw gevormde A -AM -ban  om 
haar hoo d antoor bi  station uid te vestigen echter tot 
een radicaal ander ers ectie . Grootschalige antoor-
ontwi eling rond station uid  met directe connecties 
over weg en s oor richting chi hol en de andere grote 
steden in de andstad  bood de mogeli heid om een 
nieuw entral usiness District te ontwi elen  dat ich 
misschien niet on meten met de Doc lands in onden 
en a D ense in ari s  maar wel met vergeli bare ini-
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ients Di stra  
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enbare ibliothee  in 
omge eerde stoom a  bi   
aan het  idem . 



tiatieven in concurrerende steden als erli n  Milaan en 
ran urt. en nieuwe oord uid-metroli n ou het 

nieuwe D verbinden met de binnenstad.
De racht van dit nieuwe ers ectie  werd in de aren 
daarna ichtbaar. iet alleen in de ree s nieuwe torens 
van ban en  advocaten antoren en consultancybedri -
ven o  de uidas  maar oo  in de wonderbaarli e ma e-
over van de binnenstad en het . ude ban gebouwen 
werden in gebrui  genomen door het tadsarchie  door 
hotels en door de voorhoede van bedri ven uit de nieu-
we economie  aces  om om  oo ing. en hele 
ree s nieuwe culturele voor ieningen in de binnenstad 
o ende de deuren. 
Gesteund door het en ies-verdrag met de  en de 
o richting van ri svechters als yan Air en asy et nam 
oo  de be oe ersstroom naar de stad vana   s ec-
taculair toe. Het aantal hotelovernachtingen steeg van 

 mil oen in  via  mil oen in 200  en  mil oen in 
het ubel aar  20  naar  mil oen in 20 . 

Supercluster binnenstad
n de eriode 200 -20 2 on i  in een samenwer ings-
ro ect tussen de gemeente Amsterdam en de -Del t 

uitgebreid onder oe  doen naar dit enomeen. b ect 
van onder oe  vormden de clusters van aciliteiten voor 
interactie in de vier grote steden en in eiden en Del t. Al 
snel werd duideli  dat de ontwi elingen in Amsterdam 
van een onge ende omvang en waliteit waren.
De ma e-over van de Amsterdamse binnenstad sloot 
aan o  de Amsterdam- 00-initiatieven en startte 
met de renovatie en uitbreiding van bestaande instel-
lingen oals het Anne ran huis -  het 

oncertgebouw -  het oods-Historisch in 
de voormalige synagoges aan de ieuwe Amstelstraat 

 en de uitbreiding van het an Goghmuseum 
. De herinrichting van het Museum lein 2-

 vormde vervolgens de o maat voor de herin-
richting van alle grote stads leinen  ui  Dam  

embrandt lein  eidse lein. De langdurige renova-
ties van het i smuseum -20  het tedeli  
Museum 200 -20 2  en het chee vaartmuseum 

200 -20  vormden het sluitstu  van de uitbreiding 
en modernisering van bestaande instellingen.

oor nieuwe en te ra  behuisde instellingen boden 
het osterdo  en de vri ge omen eilanden rond 

 in het  onvermoede ansen. Amsterdam werd 
o nieuw een stad om het  door het vernieuwde  
en nieuwe ublie e voor ieningen oals emo en het 

chee vaartmuseum  het Mu ie gebouw  imhuis en 
A  de enbare ibliothee  het aleis van ustitie  

ye  de olhuistuin en als onvermoed la stu  de 
A damtoren. 
De waliteit van de interactiemilieus in de binnenstad 
en rond het  werd verster t door de uitbouw van con-
gres-  convention- en estival aciliteiten A  eurs van 

erlage  D M  ester ar  en door een onge ende 
clustering in het hoger en wetenscha eli  onderwi s. 
Alle aculteiten van de AH  rond het Mr. isser lein 
e.o.  de concentratie van de HvA o  de o  van de 

ibautstraat  de clustering van de vA- aculteiten 
o  het innengasthuis  het oeterseiland en  samen 
met de   o  het cience ar . Het totaal aantal stu-
denten in het hoger onderwi s in de stad nam toe van 
bi na 0.000 in  H  2 .20  vA 2 .   

.2   tot meer dan 00.000 in 20  AH  2.  
HvA .  vA 0.   22.  e cl. de ietveld 
Academie en nHolland in Diemen . 

n De Hollandse Metro ool  uit 20 2 duidde i  de clus-
tering van interactiemilieus in de Amsterdamse binnen-
stad nog aan als een ver ameling van centra  leinen en 

wartieren. n ele van de e clusters ouden mogeli  
een waliteits- en schaals rong unnen ma en en ich 

unnen ontwi elen tot een gemengd binnenstadsdis-
trict  res ectieveli  een cultureel district . 
De e ontwi eling is echter veel sneller gegaan en blee  
veelomvattender dan in 20 2 verwacht. e unt rus-
tig stellen dat de Amsterdamse binnenstad als geheel 

ich ontwi elde tot een su ercluster  een uit onderli -
e samen lontering van metro olitane uncties in een 

gebied met een straal van  ilometer en minstens 00 
M gebrui ers er aar. 



0

ieuwe ei ersgracht bi  
de Hermitage onder 
ge ar eerde auto s

tadhouders ade bi  het 
eidse lein  ondel ar  en 
i smuseum.
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Hoe verder?
a het ubel aar 20  en de onwaarschi nli e groei van 

de toeristenstroom is heel wat a gediscussieerd over een 
uitweg. an Amsterdam onder toeristen  De corona-
crisis bracht de schoonheid van een stille stad nadru e-
li  in beeld. Gesloten hotels en naar studenten amers 
omgeboe te Air n -a artementen maa ten duideli  
dat een andere oers daadwer eli  voorstelbaar is. 
De stad ou bi voorbeeld vri omende gebouwen o  

unnen o en en ti deli  verhuren. a de o ening van 
de nieuwe vA-bibliothee  omt o  een heel strategi-
sche le  de oude bibliothee  in het Doelencom le  aan 
het ingel leeg. Dat is in 202  een mooie le  voor een 
goed debat over de toe omst van de stad. 
De recente toename van het wee endtoerisme gee t 
echter o nieuw te den en.  ben alweer een eer langs 
de i en or -file vana  de lauwbrug gefietst. red 

eddes startte al in 20  een cam agne om nu serieus 
wer  te gaan ma en van een autovri e binnenstad  an 
de 00 hectare die de  Amsterdamse binnenstad meet  
is  ha beschi baar als ver eersruimte. en wart hier-
van is bestemd voor voetgangers en  voor fietsers. 

i dende en ge ar eerde auto s sou eren samen 0  
o . 
Dat an beter. De ieuwe Herengracht bi  de Hermitage 
is alti d een verleideli  beeld voor nog een aar auto-
vri e grachten. en echt grote la er is a sluiting van 
de tadhouders ade tussen de oerenwetering en de 

vertoom.  de ondag van de marathon ieder aar 
oe enen we met dit rinci e. Het li t mi  een goed 
idee om in 202   0 aar na de eerste stadsmarathon in 
Amsterdam  ter gelegenheid van 0 aar Amsterdam 
het herontwer  van de binnenstad onder auto s a  te 
hebben.

Voetnoten
1. Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1975  

Gemeentebestuur van Amsterdam  .
2. Gegevens 200  20  20    Amsterdam in 

ci ers 2020 moet nog verschi nen   M is ver-
wachting uit se tember  gegevens  aarboe  
Amsterdam .

. Maurits de Hoog 20 2  De Hollandse Metropool, 
ontwerpen aan de kwaliteit van interactiemilieus  

hoth  ussum  met bi dragen van erena al  
ic  ermeulen  Miriam erri dt en Daan andbelt.

. nder interactiemilieus  wordt hier verstaan  
omgevingen voor ontmoeting en uitwisseling van 
mensen  in ormatie  goederen en a itaal. Het 
gemengde binnenstadsdistrict  betro  het gebied 

rond de Dam  Haarlemmerbuurt en de egen 
traat es. Het cultureel district  is de combinatie 

van het Museum wartier  . .Hoo tstraat en het 
eidse lein en omgeving. 

. n De Hollandse Metropool i n interactiemilieus 
gerangschi t naar o ervla  en be oe ersaantal. 

en wartier  oals het Museum wartier  hee t 
een straal van  meter en telt minstens drie aci-
liteiten met een ge amenli  be oe ersaantal van 
minimaal  mil oen. en gebied met een straal van 

0 meter en minimaal 0 mil oen be oe ers wordt 
aangeduid als district . Daaro  doorbordurend ou 
een su ercluster  met een straal van  ilometer 

00 mil oen be oe ers moeten tre en. De binnen-
stad haalt dat aantal als behalve het aantal over-
nachtingen en win el-  museum-  dierentuin- en 
estivalbe oe ers  oo  bioscoo - en restaurantbe-
oe  van Amsterdammers en dag esmensen mee-

gere end wordt  lus het dageli s gebrui  door 
bewoners  wer ers en studenten.
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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.

   

16ibautas
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Masterplan Wibautas

n de discussies over de ibautas domineerden drie 
as ecten  het ver eer en de ver eersintensiteit natuur-
li  maar daarnaast de inrichting van de straten  met de 
nadru  o  het gebrui  van de trottoirs en veel meer  
bomen  en tot slot het rogramma. i  dit laatste s ra-

en we vooral over de begane grond van de gebou-
wen rond de straten en over de rogrammering van de 

no en rond de metrostations. Duideli  was dat het 
ibauthuis gesloo t ou worden en dat de rantenre-

dacties ouden vertre en. Dat bood mogeli heden. 
n wat te den en van het Mr. isser lein en de rare o en 
le en bi  het hi ns oor lein en de -tunnel

Mooie en leli e architectuur lieten we orgvuldig buiten 
beschouwing. Als we ouden starten met het heront-
wer  van de o enbare ruimte  dan ou de architectuur 
wel volgen.
 
Achtera  un e eggen dat de drie modellen  die we 
bediscussieerden  stadsstraat  boulevard  grootstede-
li e as  betre eli  obligaat waren. Maar behalve elle 
tegenstanders van autover eer ble en er oo  heel wat 
ervente su orters van grootstedeli e ontwi eling te 
i n. Dit leidde tot vroli e discussies  veel uit oe wer  

en uiteindeli  tot een van el s re end com romis  
herinrichting van gevel tot gevel van het hele trac  met 
een groene ibautstraat met 2  2 ri stro en n meer 
ruimte voor voetgangers en fietsers  versmalling van de 

ees erstraat tot 2   ri stroo  en een meer uitge ien-
de in assing van het autover eer o  het Mr. isser lein 
en bi  de entree van de tunnel. 
Grootstedeli e ontwi eling was mogeli  door een 
verdergaande concentratie van gebouwen van de 
Hogeschool rond het hi ns oor lein bi  metrohalte 

ees er lein  meer woon- en antoortorens rond het 
Amstelstation en door ublie  rogramma te stimule-
ren in de linten en toe te voegen onder en o  het Mr. 

isser lein en bi  de -tunnelentree.    
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ind 200  werd het Master lan met als onderti-
tel acces or all  met algemene stemmen vastge-
steld door de gemeenteraad  maar toen waren de 
Groen in s-wethouders al o gesta t en hadden we 
oo   achter de rug. iteindeli  lu te het om in de 
volgende college eriode het geld o  ta el te ri gen 
voor de herinrichting van de ibautstraat n van het 
Mr. isser lein. Gebiedsontwi elings ro ecten start-
ten rond het hi ns oor lein  de arooldriehoe  en het 
Amstelstation.
Het inrichtings lan voor de ibautstraat borduurde 
voort o  het Master lan. Het Mr. isser lein werd door 
de nieuwe D-wethouder van in rastructuur Mar  van 
der Horst naar voren gehaald. n laats van het sluit-
stu  van de herinrichting werd het een auw a tre sel. 
Het circuit verdween  maar het doorgaande autover-

eer reeg ruim baan met alle o stelstro en die daar bi  

horen. Dat ging ten oste van het fietsver eer. Die ie e 
hier allerlei vreemde ca riolen ma en. 
De entree van de tunnel ligt er nog steeds verweesd 
bi . ellicht omt er nog eens een ans om dit unt 
aan te a en. Het busver eer door de tunnel is na de 
aanleg van de oord uidli n ster  gereduceerd. De 
ongeli vloerse ruising an er hier vast wel uit. Dan 
wordt het een stu  eenvoudiger en leu er om van-
uit de al enburgerstraat naar het osterdo  en de 

ibliothee  te wandelen en te fietsen.   

Herontwerp Wibautstraat
Het rinci e van de integrale herinrichting  van gevel 
tot gevel  is o  de ibautstraat goed gelu t. an het 

hi ns oor lein tot aan het s oorviaduct is de straat 
in 20  volgens n helder conce t heringericht. on 

chaa  en an tigter orgden er voor dat de midden-

Drie modellen voor 
herontwi eling van de 

ibautas  stadsstraat  
stadsboulevard  
grootstedeli e as.
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berm en de vier latanenri en over de volle lengte conti-
nu i n. De truc waardoor dat lu te is de introductie van 
een servicestroo . De e is bestemd voor fiets ar eren  
a valba en en laad- en losva en  maar an incidenteel 
oo  gebrui t worden als o stelva  voor rechta slaand 
ver eer o  voor n van de ri banen als een o stelva  
nodig is voor lin sa slaand ver eer. Desondan s bli t 
er aan weers i den ruimte voor doorgaande fiets aden 
in n li n  voor brede stoe en en voor de moeili  ver-

laatsbare sti g unten van de metro. 
Alle ra tische onderdelen i n minutieus gedetailleerd 

 tegels  hoge en lage banden  lin ers  utten  ban en  
ver eerslichten  fietsniet es  boom ransen  verlich-
tingsarmaturen  beli ning. De groene gol  in de uiterst 
com le e ver eerslichtenregeling is de fi nste van de 
stad  met minder herrie en vie igheid in de lucht als 

ra tische bi vangst.
a de herinrichting volgde nog een voorbeeldige ma e-

over van de toegangen tot de metrostations  naar een 
ontwer  van het otterdamse bureau Grou  A. De 
introductie van het gla en asstu  tussen de li ten en 
de tra en brengt licht in de toegangen en orgt oo  s 
avonds voor een veiliger gevoel. 
De latanen groeien ieder aar een stu e meer naar 
el aar toe. o  ibaut staat er weer stoer bi . 

Wonderlijke wendingen én continuiteit
n de eriode  dat de herinrichting van de ibautstraat 

voorbereid werd  veranderde de economische situatie 
totaal. De rediet- en vastgoedcrises orgden er voor 
dat veel gebiedsontwi elings ro ecten totaal anders 
in el aar werden ge et dan aanvan eli  inge et. 
Het meest s ectaculair is de e verandering rond het 
metrostation ibautstraat. lannen voor sloo -nieuw-
bouw van de rantengebouwen  de ol s rant aan 
de west i de en het arool rouw-com le  aan de 
oost i de  verdwenen in de i s ast. n a wachting van 
betere ti den werden de gebouwen ti deli  verhuurd. 
Het ol s rantgebouw werd door rban esort met 
subsidie van het gemeenteli  ureau roed laatsen 

Definitie  maaiveldontwer  
ibautstraat

ol shotel met terras anvas

lub rouw



Amstelcam us HvA

getrans ormeerd tot een o ulaire le  voor creatieve 
ondernemers.  het da  o ende restaurant anvas. n 
de dru eri  van rouw en arool werd door de rogram-
meurs  die eerder lub  in ost  succesvol maa -
ten  lub rouw geo end  de eerste club in de stad met 
een 2 -uursvergunning. n n van de avil oens stree  
restaurant aut neer. n laats van de leli ste werd de 

ibautstraat een lace-to-be
a het a o en van de ti deli e gebrui scontracten 

werden de bestaande gebouwen niet gesloo t  maar 
ingri end getrans ormeerd. en deel van de vroli e  
ti deli e uncties blee  en er wamen nieuwe bi  oals 
het 0-meter bad met twee banen in de oude dru e-
ri . Het gra ige gebouw van ngwersen werd door het 

ygnusgymnasium lie devol gerestaureerd. 

De Hogeschool van Amsterdam hield in de crisis stug 
vol. tra s lo en hier tiendui enden studenten rond. 

iteindeli  is nu oo  het onradhuis in aanbouw o  
de lang braa liggende lot o  de hoe  Maurits ade-

hi ns oor lein. Het ontwer  van rits van Dongen li t 
beter geslaagd dan het nieuwe ibauthuis. ndan s 
de intentie van de ontwer ers van  uit onden om 
een o en  begane grond te ma en is de gevel van het 
nieuwe ibauthuis betre eli  gesloten  een el de 
soort ma e als bi  de getrans ormeerde gebouwen van 
desti ds chi ue instellingen als de elastingdienst en de 

aad van Arbeid. De nieuwe entree van het onradhuis 
nodigt  o  te ening  meer uit.
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tedenbouw undig lan 
Amstelstation est
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Amstelstation 
en s annende nieuwe ontwi eling ondigt ich aan 

rond het Amstelstation. a veel discussie i n het stati-
on en het stations lein in de a gelo en aren succesvol 
vernieuwd. De wi dlo ige o et uit het stedebouw un-
dig lan van an esteren is com acter en een stu  

rettiger geworden. 
Het li t er o  dat nu oo  de lin  van het station met de 
Amstel o nieuw in el aar ge et an worden. n de sli -
stream van de herontwi eling van het Amstel wartier 
en de verhui ing van de technie aculteit van de HvA 
naar het hi ns oor lein lu te het in Koers 2025 om 
de omgeving van de embrandttoren o nieuw o  de 
agenda te ri gen. De trans ormatie van dit oude indus-
triegebied is een aa  van heel lange adem. Het recent 
vastgestelde stedebouw undig lan schetst nu een 
aantre eli  ers ectie  voor het hele gebied tussen de 

ingdi  en de ees ertre vaart. r i n hier veel ver-
schillende eigenaren en ontwi elaars actie .  hoo  
dat het lu t om de nieuwe torens net o ran  te ma en 
als de door anne de u en aul tavert ontwor en 
nieuwe toren o  het stations lein
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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. 

17Het nieuwe midden van eru alem



Een nieuw verkavelingsmotief
eru alem is vooral be end als het eerste e eriment 

met een hoven-ver aveling. n de aren 0 was in os 
en ommer  de eerste grote uitbreiding o  basis van 
het Algemeen itbreidings lan van   o  grote 
schaal ge erimenteerd met nieuwe  o en blo vor-
men. Het traditionele gesloten bouwblo  maa te laats 
voor varianten waarin de bebouwing o  de hoe en en 
de o en van de blo en werd weggelaten om een 
goede lichttoetreding tot de woningen en de binnenter-
reinen te unnen garanderen. eg met s eculatiebouw 
en onge onde woningen  en voorbeeld daarvan is het 

ro ect andlust met de woningen van Mer elbach en 
arsten uit . ond de os en ommerweg werd ver-

volgens voor het eerst stro enbouw toege ast  ri en 
gescha elde ortie woningen met aan de oost i de een 
straat met daaraan de ortie en en de slaa amers van 
de woningen en aan de west i de een groenstroo  met 
daaraan de woon amers en een bal on.

nlaagse win el anden o  de o en van de stro en 
orgen nog voor enige variatie en a scherming van de 

dru e os en ommerweg. Als ensemble was het 
resultaat echter uitermate teleurstellend  hier ontstond 
een nieuwe hui en ee.
De diagnose was dat het basiselement van de ver a-
veling in eite te lein was.  o  0 de el de  herhaal-
de stro en ma en ori ntatie niet gema eli . onder 
hoogteverschillen en vers ringingen oals in veel 
Duitse en candinavische voorbeelden  dwarsroutes  

leint es  s eel laatsen o  grotere groenelementen 
ontstaat al snel een harde  monotone woonomgeving.

eru alem staat te boe  als het eerste woongebied waar 
met een minder steile benadering ge erimenteerd 
is. Mogeli  al in de oorlog werden binnen de a deling 

tadsontwi eling van de dienst ublie e er en ver-
avelingsoe eningen gedaan  gericht o  het vinden van 

een groter basiselement in de ver aveling. Door een 
deel van de woningen niet oost-west  maar noord- uid 
te ori nteren  ontstaan twee ha en  rond een ho . De 

ucht oto os en ommer 0  ge ien naar het noorden  tadsarchie  Amsterdam.

er avelingsoe eningen tuindor  
ran endaal  woonho  en lattegrond 

tuindor .

ron  . van esteren  Frankendaal: een 
woonbuurt in de Watergraafsmeer te 
Amsterdam  orum  2 .
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dichtheid en de woning waliteit bli ven nagenoeg het-
el de. Het idee is vast van o Mulder.

Een vrolijk nieuw bloktype
De woningen werden gebouwd in een goed oo  bi na 
industrieel bouwsysteem en  bi  o levering  uitge-
voerd als du le woningen  met een beneden- en een 
bovenwoning. n betere ti den onden de woningen 
worden samengevoegd. Het ontwer  is van bureau 
Mer elbach en lling. o  Mart tam te ende nog mee 
aan het ontwer . ater woonde Mer elbach als stadsar-
chitect in Hui e ran endael  aan de andere ant van de 
Hugo de rieslaan.

en mooi detail in de woningarchitectuur vind i  het con-
trast tussen de vla e noord- en oostgevels en de o en 

uid- en westgevels met de hoog o gaande gemetselde 
schoorstenen.
De hoven i n ingericht door de tuinarchitect Mien uys  
met a schermende be lanting aan de tuin i de van de 
ha en en vaa  en ele solitaire bomen en lantva en. 

n het voor aar met bloeiende bomen i n de hoven o  
i n mooist. vallend i n de diagonalen. De door Aldo 

van yc  ontwor en s eel laatsen ri gen daardoor een 
meer autonome ositie in de ho . Door de verschillen-
de inrichting van de hoven onderscheiden de hoven ich 
van el aar. 
De grootste ingree  in de hoven is de trans ormatie van 
de binnenstraten geweest. n de aren 0 i n de e bin-
nenstraten in de hoven verbreed en is een stroo  van 
de groene ho  o geo erd voor ar eer laatsen. De 
binnenstraten werden daardoor dominanter. i  archie-
onder oe  in 20 0 do en oo  te eningen en oto s o  

van de eerste maaiveldinrichting. Het is mooi om te ien 
hoe de overgang gedetailleerd werd van de omliggen-
de straten  via een stoe  naar de toen nog smalle bin-
nenstraten. Duideli  dit i n de eerste woonerven in 

ederland
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25 jaar verkavelen
n de ree s van deel lannen voor de westeli e en ui-

deli e stadsuitbreidingen is o  grote schaal gevari-
eerd met het motie  van de ho . De ree s loo t door 
tot in de ontwer en voor de hovenver avelingen in het 
noordeli  deel van anne ui sloot in Amsterdam-

oord uitvoering -  en Holendrecht-west in 
Amsterdam- uidoost uitvoering - .
n de lannen voor het noordeli  deel van uitenveldert 
it een interessante wending. Hier wordt voor het eerst 

een onderscheid gemaa t tussen groene en ar eerho-
ven. n de anne en Holendrecht is dat rinci e verder 
uitgewer t.

Hovenver avelingse erimenten  anne oord Holendrecht- est.

Hovenver avelingse erimenten  uitenveldert  lotervaart 
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Een nieuw midden in Jeruzalem
en belangri e overweging van de cor oraties bi  het 

voornemen tot sloo  van een deel van eru alem was 
dat renovatie financieel niet rond te ri gen is  ondan s 
een huurverhoging na de renovatie. ieuwbouw van 

oo woningen en duurdere huurwoningen moest het 
geld o leveren om renovatie van o  i n minst een deel 
van de bestaande woningen te financieren. n o n s a-
gaat hel t het dan alleen maar om breder te i en.

ehalve de hoven stonden in eru alem oo  een hele 
ree s andere gebouwen  verschillende ouderencom-

le en  waaronder het be ende illem Dreeshuis  een 
win elstri e  een inderdagverbli  de onings er . 

e staan allemaal rond het o en midden van de buurt. 
De onings er  met de mooie glas-in-beton-gevels en 
de rominente lo entoren was eigenli  het enige 
gebouw dat de o en ruimte architectonisch vormde. 
De andere ob ecten eerden ich er uist van a . De 

er  maa t oo  een lin  met de tenta els naar de 
omgeving  het hristiaan Huygens leint e en de 

osterbegraa laats. n otentie waren er echter nog 
twee van de e tenta els  naar ar  ran endaal aan de 
noord i de en het Darwin lantsoen aan de west i de. 

i  el aar een mooi schema  een centrale o en ruimte 
met vier verbindingen voor fietsers en voetgangers naar 
belangri e voor ieningen rond het buurt e. 

onings er  an t Ho aan  
eru alem -  

ontwer  outer van 
der uilen en ornelis 

ra enburg  gemeenteli  
monument.

tedebouw undig lan 
eru alem 200  basis voor 

bestemmings lan 20 2.

arres rands  entrale 
o en ruimte met de groene 
tenta els naar de omgeving  
20 0.
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 sociale 
woningbouwa artementen 
blo   

woningbouwvereniging 
ochdale o  de laats 

van het illem Dreeshuis 
o geleverd 20  ontwer  
tudio inedots. 

ieuwbouw hoven ar  eru alem  20 -2020  ontwer  Heren  Architecten  arres rands landscha sarchitecten.



ieuwe rogramma s met een uitges ro en archi-
tectonische vorm ouden de centrale o en ruimte van 
eru alem een nieuwe bete enis unnen geven. Die 

stedenbouw undige in et leverde tegeli  oo  een o e-
ning in de discussie over financiering van de renova-
tie  nieuwe rogramma s unnen het geld genereren 
voor de renovatie van een veel groter aantal bestaande 
woningen.
   
De belangri ste ingree  was nieuwbouw van een bre-
de school met inderdagverbli  en een s ort aal aan 
de west i de van de centrale o en ruimte. De nieuwe 
school maa t ront naar de o en ruimte met de entree 
o  de begane grond en een breed bal on o  de eerste 
laag. 

Dalton-basisschool De 
Meer met inderdagverbli  
en s ort aal  ge ien naar 
het westen  ontwer  

-architecten 200 .



oostergemalen aternet
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In 1998 nam burgemeester Schelto Patijn het initiatief voor de verhuizing van de rioolwater-
zuiveringsinstallaties 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?

     

18ietsring
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Waar de stad verder gaat
De eerste ase van het Amstel wartier is nagenoeg 
gereed. De montage oto gee t een goed beeld van de 
nieuwbouw in het oosteli  deel van het langebied  
o  het terrein van de voormalige rioolwater uivering. 
Dit landeel is betre eli  ge soleerd. e unt er alleen 

omen via de a lerweg en het Amstelstation. 
nderdeel van het landeel is het nieuwe ar  
omerlust  een o  het eerste ge icht onoogli  stroo -

e groen langs de Amstel  maar in coronati d werd dit 
n van de meest o ulaire le en onder ongeren om 

a  te s re en

m het Amstel wartier beter aan te ta en werd in 
oost-west-richting een nieuwe hoo dstraat ge ro ec-
teerd in het gebied  de Amstelstroomlaan. en brug 
over de Duivendrechtsevaart ou de laan met de oan 
Muys enweg verbinden. ia de trechtsebrug ou e 
dan o naar de i nstraat en de ivierenbuurt unnen 
fietsen. i dens de vastgoedcrisis werd echter a ge ien 
van de bouw van de e essenti le scha el van het gebied 
met de stad. nmiddels is de voorbereiding van de bouw 
weer o ge a t en hee t enhoeven  een ontwer  
gemaa t. n 2022 is de verbinding gereed. 

langebied Amstel wartier. 
De groene i l is de 
Amstelstroomlaan  
verbinding tussen oan 
Muys enweg en a lerweg  
met de brug over de 
Duivendrechtsevaart  
ontwer  enhoeven .

ar  omerlust in 20

Het Amstel wartier in de 
aren 0



Bijlmerbajes
n 20  werd duideli  dat het i svastgoedbedri  

definitie  a scheid wilde nemen van de i lmerba es. 
n de gemeenteli e ntwi elstrategie oers 202  uit 

20  werd het bedri venterrein ees ertre vaart aan-
gewe en als woningbouwlocatie  inclusie  het terrein 
van de voormalige gevangenis. a een tender wam 
het ontwer  van MA in 20  als winnaar uit de bus. 
De gevangenis trans ormeert naar een dicht bebouwd 
woongebied met 0 woningen. nderdeel van het 

lan is het doortre en van de Amstelstroomlaan 
naar de en ebachweg. Daarmee wordt het nieuwe 

a es wartier aangeta t o  het hoo dwegennet.

De groene i l is de brug over de Duivendrechtsevaart  ontwer  enhoeven .

i lmerba es terrein oals het was  en het lan rechts



nder de s orenbundel 
doorgetro en 
Amstelstroomlaan richting 

en ebachweg  met 
nieuw viaduct  ontwer  
A  architecten  met 
o  de achtergrond het 

a es wartier  omer 2020. 

Fietsring
De ontsluiting voor autover eer mag hiermee goed 
geregeld i n  in ro ectenstad Amsterdam bli t het 
een uitdaging om schaalniveaus helder aan el aar te 
verbinden. Dat lin t vaag. De Amstelstroomlaan ou 
echter door toevoeging van nog een brug  over de 

ees ertre vaart  onderdeel unnen worden van 
een oosteli e fietsring  die burg  het cience ar  
de atergraa smeer  het Amstel wartier en de 

ivierenbuurt o  een van el s re ende manier verbindt. 
e hebben in Amsterdam een soe ele binnenring voor 

fietsers over het tra ect Marni straat- eteringschans-
ar hatistraat  langs de oude walstraat van de vesting-

wer en. De eintuurbaan en erlage s lanen en ades 
unctioneren o  een vergeli bare manier in de de 

eeuwse en de vroeg 20ste eeuwse stad. Daarbuiten is 
er wel een ring voor autover eer  metro s en het warmte

net  maar o  de fiets valt het niet mee een snelle weg in 
ringrichting te vinden. 
De enige manier om dit voor el aar te ri gen li t van de 
fietsring el  een ro ect te ma en    



175

ietsring



176

0 . tation i lmer-Arena 

02.   ArenA-boulevard

0 . ieuwe ern

0 . enser older

0 . Amsterdamse oort

0 . H-buurt

0 . Mandela ar

0 . - -buurt

0 . Holland ar

0. G-buurt 

. i lmermuseum

2. -laagbouw

. Da ar  A  

. Gaas er las

. Gooiseweg- alburgdree  

. Gein

. eigersbos

. Holendrecht 

. Meibergdree -AM  

20. Amstel 

Stops route 7: Bijlmermeer

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.

QR Codes
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07oute  Bijlmermeer

ê Startpunt: 
tation i lmer-Arena



er be oe  oningin uliana aan de i lmermeer . oto  tadsarchie  Amsterdam.



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.  

edesign i lmermeer
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Ultieme polderstad
eter de eeuw hee t in i n analyse van de Fine Dutch 

Tradition drie enmer ende lagen onderscheiden in het 
ontwer  van de eeuwse droogma eri en  de ring-
vaart met de molens en gemalen  het stelsel van lanen 
en tochten en de centrale ern met de er  het ca  
en het rechthuis.1 Die drie lagen vind e in een nieuwe 
vorm in de verstedeli ing van verschillende droogma-

eri en in Amsterdam  oals de atergraa smeer  de 
ui slotermeer o  ieuw- loten. De ringvaart wordt 

onderdeel van een ar  met tussenboe ems en eil-
scheidings ades. Het stelsel van lanen en tochten 
wordt verder uitgebouwd. Het midden wordt voor ie-
ningencentrum. tedeli  wonen in de droogma eri -

aart i lmermeer older ti dens de o hoging met meer dan  mil oen m  and  circa . ond de 
older is de ingsloot dan nog aanwe ig. Aan de noord i de loo t de rovinciale eg Amstelveen-

Diemen lans de sloot  aan de west i de met de i sstraatweg van Duivendrecht naar Abcoude. 
i  de ruising van de rovinciale eg en de s oorli n Amsterdam- trecht ligt ort i lmer  

onderdeel van de inie van rayenho  en later van de telling van Amsterdam.

oven  continu ar landscha   onder  droogloo  tussen de 
ar eergarages en de ats o  eerste laag met daaraan scholen 

en andere voor ieningen.

en borduurt door o  het conce t van de buiten laats 
in de droogma eri en  laagbouw met groote tuinen  
tuindor en  slabs in een ar . De honingraat ats in de 

i lmer i n daarvan het ultieme voorbeeld. anuit iede-
re woning heb e vri  icht o  het continue ar land-
scha  rond de ats. De ingsloot is daar in o genomen. 
n de i lmerweide aan de oost i de resoneert het idee 

van het ringvaart ar .2 

De ma uette  die in  ge resenteerd werd  met een 
groene ondergrond  laat de rinci es van de i lmer 
mooi ien  vooral in het oosteli  deel. De metroli n is 
het centrale element. Aan weers i den staan de hoog-
bouw ats in een stroo  van 00 meter lo en van de 



181

stations. n de one van 00 tot 00 meter van de sta-
tions liggen laagbouwbuurten. wee o  taluds en con-
structies liggende oost-west-dreven  de i lmerdree  
en de ars eldree   ontsluiten de ats voor autover-

eer. anuit de ar eergarages voeren drooglo en o  
de eerste laag naar de li ten in de ats. De drooglo en 
liggen in de vroege ontwer en aan de on i de van de 
honingraten met basisscholen en allerlei andere blo - 
en buurtvoor ieningen daar direct aan. n de stroo  
langs de beide dreven i n toren ats ge land.
De west- en noord i de wi en a  van de basis rinci es. 
Aan de west i de ligt n  heel lein laagbouwbuurt e 

 Huntum. ooral het omvangri e centrumgebied valt 
o . Aan de noord i de omt helemaal geen laagbouw 
voor. o  o  grotere loo a standen van de metrostati-
ons staan honingraten in het gelid  deels aan een derde  

ortere dree   de Daalwi dree . De i lmerdree  is door 

het centrum en de doorlo ende ri  torens onmis enbaar 
het belangri ste oost-west-element. De noord- uid 
lo ende Gooiseweg met 2  2 ri stro en en oe els van 
o - en a ritten scheidt de beide landelen.

Vernieuwing: intensivering versus sloop-nieuwbouw
n de uitvoering i n veel van de beoogde waliteiten 

niet gerealiseerd. Het beloo de aradi s ver eerde in 
i n tegendeel. Aanleiding voor em oolhaas om in 

een eerste ronde van debat over vernieuwing van de 
i lmer in  te leiten voor verdichting. en sim e-

le montage verduideli te dat met een ni oog naar e 
orbusiers  te ening van lan oisin voor de sanering 

van de ari se binnenstad . De i lmer on een in ectie 
met veel e tra rogramma in i n ogen goed gebrui en. 
Dat is uitgewer t in het voorstel voor een veel intensie-
ver gebrui  van de o en ruimte in het centrale landeel 

Ma uette ontwer  
i lmermeer  .
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rond de oosteli e metroli n  in het i lmermuseum  en 
in toevoeging van allerlei vormen van bebouwing langs 
de i lmerdree  n langs de Gooiseweg. De i lmer-
stri  radicaliseerde het idee van de i lmerdree  als het 
belangri ste stedeli  element in oost-westrichting. De 

tri  werd een begri  in de discussie. 
n laats van voor intensivering en radicalisering oos 

het gemeentebestuur in  voor sloo -nieuwbouw. 
eegstand  criminaliteit en drugshandel hadden van de 
i lmer een no-go-area gemaa t. Het vervangen van 

de hoogbouw door laagbouw werd als anacee voor de 

waal ge ien. an intensivering was geen s ra e. Als 
uitgangs unt werd het terugbouwen van het el de aan-
tal woningen ge o en. an het onbestemde in rastruc-
tuur- en ar landscha  werd a scheid genomen.
De twee te eningen van het ro ectbureau laten dui-
deli  ien wel e ongeloo i e o eratie hier vana   
is uitgevoerd. De te eningen dateren van voor de vast-
goedcrisis. De D-buurt en de randen van het i lmer ar  

i n niet uitgevoerd oals aangegeven  maar alle andere 
ro ecten wel  
en groot deel van de hoogbouw ats is vervangen door 

MA  edevelo ment 
i lmermeer  studieo dracht 

gemeente Amsterdam  . 



  

Aan a  i lmermeer  
gesloo te hoogbouw en 

ar eergarages rood  
vervangen door laagbouw 
groen .

laagbouw in betre eli  traditionele  over ichteli e 
ver avelingen met een heldere o enbare ruimte van 
straten en lantsoenen.

aast de sloo -nieuwbouw is cruciaal dat oo  de schei-
ding van ver eerssoorten doorbro en werd. n het lan 
van Donald ambert voor het oosteli  landeel verdwe-
nen alle hooggelegen dreven. De i lmerdree  werd een 
brede groene laan  eerder gemodelleerd naar de lanen 
in erlage s lan uid  dan naar he tri  in as egas. 

angs de laan wordt nu vooral gewoond. Alleen in de 
bouw van het   het ultureel en ducatie  entrum 

 aan de i lmerdree  wer t het adagium van e tra ste-
deli  rogramma door. 
Aan de west i de bleven de dreven gehandhaa d  maar 
werd ors ge nvesteerd in nieuwe groot stedeli e ro-
gramma s. n de sli stream van de ArenA ontwi el-
de het gebied bi  station i lmer ich tot een o ulair 
tweede centrumgebied van de stad  met grootschalige 
detailhandel  biosco en  een woonmall en mu ie alen 
voor .000 en .000 be oe ers. De vernieuwing van 
het station ga  het centrumgebied onmis enbaar nieu-
we allure. 



Redesign Gooiseweg
n 200  lieten de Algemene oningbouwvereniging 

en het osten door est  een studie verrichten 
naar woningbouwmogeli heden rond een verlaagde 
Gooiseweg. n de middenberm van het nieuwe rofiel 

ou tramli n 2 unnen lo en  van het Amstelstation 
naar de Gaas er las. erste bere eningen wamen o  
een te realiseren woningaantal van maar lie st .000. 
Dit aantre eli e idee verdween in de crisis naar de 

rullenba  en oo  oers 202  uit 20  was nog terug-
houdend  de Gooiseweg en omgeving werden aange-
we en als strategische ruimte   as o  termi n ou hier 
een gemengde stedeli e ontwi eling laats unnen 
vinden.
Het herontwer  van grootschalige in rastructuur uit 
de aren 0 en 0 is een thema dat oo  in veel andere 
steden aan de orde is. oorbeelden daarvan i n studies 
uit toc holm en Helsin i  het indhagen lanen 2.0 uit 
20 2 en het verwante ro Helsin i 2.0 uit 20 . eide 
voorstellen i n ontwi eld door groe en van onge 
architecten en stedebouwers en leunen ster  o  woon-
vormen en blo ty ologie n uit geslaagde de en vroeg 
20ste eeuwse lannen voor de steden  ontwor en door 

indhagen res ectieveli  aarinen. De actiegroe  in 
Helsin i verwacht lie st 00.000 nieuwe stedelingen te 

unnen huisvesten.

ro Helsin i 2.0  lan aart en 
detail asila  voorstel voor 
intensivering van de stad  
20 . n oran e  nieuwbouw 
rond te integreren en te 
trans ormeren s oor- en weg 
in rastructuur.

Minstens o belangri  als de verdichtings otentie is 
de nieuwe bete enis die met de a waardering aan de 
grootschalige in rastructuur gegeven an worden in 
het dageli s gebrui . n de lattegrond van de mees-
te steden heb e wel een aar lange li nen  die alle 
stadsbewoners ennen  belangri e noo unten ver-
binden en die het e mogeli  ma en e snel te ori n-
teren. aa  i n dat elementen die er al waren voor de 
verstedeli ing  oude landwegen  di es  vaarten. De 
belangri ste in Amsterdam i n de lange li nen in est 
Haarlemmerstraat-Haarlemmerweg en van Heiligeweg  

eidsestraat  vertoom naar de elylaan  in uid de 
Amstelveense weg en in ost de li n van ineausstraat 
en Middenweg naar de Muiderstraatweg in Diemen. 
Door het vaa  leinschalige grondbe it rond de lange 
li nen vind e er oo  veel bedri es en voor ieningen. 

n 20  studeerde inmiddels oud- collega erryt 
rombeen a  aan de Academie van ouw unst o  een 
lan voor een totale reconstructie van de Gooiseweg  

Affordable Paradise.3 ond de tot stadsstraat omge-
vormde weg is  alleen al in de i lmer  ruimte voor 
gemengde uncties en maar lie st .000 woningen  wat 
hem betre t grotendeels in de goed o e en middeldu-
re huursector. Dat hel t de i lmer en de stad het beste 
verder. De unctie aart laat ien dat de i lmer een der-
geli e gemengde im uls goed an gebrui en. 
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Gemengd stedeli e ontwi eling rond de verlaagde stadsstraat 
Gooiseweg  a studeer lan erryt rombeen  20 .

ar way Gooiseweg  H  urban design  studieo dracht 
gemeente Amsterdam 2020.

ecent is in het ader van de mgevingsvisie o nieuw 
o  het rinci e van verlaging van de Gooiseweg gestu-
deerd. cho rban Design wam met het voorstel om 
de weg en de onbenutte ruimte daar omheen uist te 
benutten om groen toe te voegen. De Gooiseweg wordt 
dan een ar way met daar rondom heen stedeli e 
uncties en een lager  maar nog steeds substantieel aan-

tal nieuwe woningen. 

 nu voor een stadstraat  een laan o  een ar way 
ge o en wordt  het is duideli  dat de Gooiseweg een 
bete enisvolle nieuwe lange li n an worden in de 
stad. De meeste verdichtings otentie li t niet in de 

atergraa smeer te itten  maar eerder in Diemen en 
Duivendrecht en in de i lmer. n laats van een schei-
dend wordt het een verbindend element.
Het is interessant om met de e bril oo  naar de Hemweg 
naar aanstad en de Haagseweg naar chi hol te i en. 
De modernistische stad uit de aren 0 en 0 is e treem 
wi dlo ig en an o  allerlei manieren aan ara ter 
winnen

Voetnoten
. ie de doorwer ing o  de analyse van eter de 

eeuw in  outer eh  lemens teenbergen  
Diederi  Aten  Zee van land, De droogmakerij als 
atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur  

itgeveri  oord-Holland  ormer 200 . 
2. vert van os uilen  Ridders in de Bijlmer, Een wan-

deling door de geschiedenis van Amsterdam Zuidoost  
gemeente Amsterdam 20 .

. htt s  issuu.com bouw unst docs erryt  
rombeen-urbanism
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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? 

 

20he tri
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ArenA-boulevard
n  o ende de ArenA  de nieuwe thuisbasis van 

A a   direct bi  station Amsterdam- i lmer. 
Al in de vroegste lannen voor Amsterdam- uidoost uit 

 ie e het gete end. Het idee voor de bouw van een 
nieuw stadion reeg echter as een vastere vorm toen 
Amsterdam ich halverwege de aren 0 andidaat 
stelde voor het organiseren van de lym ische elen 
van 2. Die gingen naar arcelona  maar Amsterdam 
hield er een grote nieuwe woonbuurt aan over  ieuw-

loten  het beoogde lym isch Dor   n een nieuw 
stadion. 
Het stadion hee t bi na .000 it laatsen en verving 
het oude A a -stadion De Meer.  die le  werd ver-
volgens ar  De Meer gebouwd met 00 woningen. Het 
stadion voldeed aan alle internationale standaarden 
voor voetbal en andere grootschalige evenementen. 
Dat bete ende oo  dat het oude lym isch tadion 
in uid gesloo t ou unnen worden om oo  daar een 
nieuwe woonbuurt te realiseren. 

i  de ontwi eling van het gebied rond de ArenA i n 
veel meer van dergeli e o elingen gelegd en combi-
naties gemaa t. nvermoeibaar tro  or randsema er 
o  uit. 
Dat begon al met de locatie el . Aanvan eli  was 
het stadion verder naar het noorden gesitueerd  o  
grond die weliswaar in eigendom was van de gemeen-
te Amsterdam  maar o  het grondgebied lag van de 
gemeente uderamstel. De verschuiving naar het ui-
den maa te het nood a eli  de ArenA o  te tillen  tot 
boven de tramanweg. Dat bood de mogeli heid om 
onder het veld een enorme ar eergarage te bouwen  
de eerste -voor iening in de regio  met in totaal 
2 00 laatsen. 

en langgere t lein  bedacht door i de ruin en 
ArenA-boulevard gedoo t  bood vervolgens ruimte 
voor allerlei voor ieningen  die behalve met o enbaar 
vervoer oo  goed met de auto berei baar wilden i n  
megastores Mediamar t  Decathlon  o ening 2000  
ontwer  oerd oeters  een multi le bioscoo  met  



alen ath  o ening 2000  ontwer  rits van Dongen  
de Architectencie  een meubelboulevard illa Arena  
o ening 200  ontwer  enthem- rouwel-architecten  
verhuisd vanuit De nie  in Diemen  nu een o ulaire 
woningbouwlocatie  en twee mu ie - en evenemen-
ten alen  de Heine en-Music-Hall HMH  nu A A -
live  o ening 200  ontwer  rits van Dongen  de 
Architectencie  en de iggo Dome o ening 20 2  ont-
wer  enthem- rouwel-architecten .
De ArenA-boulevard groeide o uit tot een o ulair uit-
gaansgebied. e unt er sho en  naar de film en naar 
evenementen in een range van alen  .000 A A  live  

.000 iggo Dome  0- 0.000 ArenA. 
n combinatie met de vernieuwing van het station 
i lmer-ArenA 200  ontwer  Grimshaw en Arcadis  

werd de ale boulevard heringericht naar een ontwer  
van arres rands landscha sarchitecten. De nieu-
we lin ervloer werd doorgetro en onder het station 
door naar Hoe enrode  het lein aan de oost ant van de 
s oorli n. a renovatie van de gebouwen aan het lein 
is hier onder andere het ederlandse hoo d antoor van 

atten all gevestigd 20 . 

Amsterdamse Poort
Het win elcentrum Amsterdamse oort dateert uit de 
aren 0. et als bi  het ui slotermeer lein in oord 

en win elcentrum innenho  in Amstelveen werd ge o-
en voor n groot centrumgebied voor de uidooste-

li e stadslob. r i n  win els gevestigd met naast 
alle grote etens oo  A  een H M en een sho er-
hal met lo ale ondernemers. Het onderscheidt ich van 
de genoemde centra door een veel ster ere menging 
van uncties. oven de win els wordt gewoond. r is 
een vestiging van de A en een aculteit van de HvA 

conomie en usiness . ond de dreven i n oo  ver-
schillende antoren gerealiseerd  waaronder het stads-
deel antoor aan het Anton de om lein. 
Het grootste antoor is het in  geo en-
de and asteel  desti ds het hoo d antoor van de 

ederlandse Middenstandsban  M  dat later in G 
o ging. on Alberts en Ma  van Huut te enden voor het 

tation i lmer-Arena

Hetontwi eling van het 
and asteel  naar woningen.

in er agina  de Arena 
boulevard met haar 
grootschalige voor ieningen



0

s ectaculaire ontwer  ge ns ireerd o  de theorie n 
van de antro osoo  udol  teiner. ndan s het enor-
me vloero ervla   0.000 m2  is het een rettig en 

ara teristie  gebouw. Het is een aar aar geleden als 
gemeenteli  monument aangewe en.

a de redietcrisis  de s litsing van G in een ban  
en een ver e eringsmaatscha i  en na het a stoten 
van de schoen  o  de uidas  vestigde G haar hoo d-

antoor in uidoost. Aan de i lmerdree  is een nieuw 
com le  gerealiseerd  edar  naar het cederhout dat 
toege ast is in het interieur o levering 20  ontwer  

enthem- rouwel Architecten  Ho man-Du ardin  
arres rands . Aansluitend o  het groene voor lein 
al oo  de i lmerdree  geher rofileerd worden. De 

dree  wordt niet meer alleen gericht o  autover eer. 
a de verhui ing van G naar het nieuwe com le  

wordt het and asteel herontwi eld. Drie van de tien 
torens  worden omgebouwd tot een internationale 

school. n de andere omen horeca  bedri sruimte en 
2  woningen  deels in nieuwbouw o  het da . 

ArenApoort
egin november 2020 is de nieuwe ntwi elstrategie 

ge resenteerd voor wat nu ArenA oort genoemd wordt  
de combinatie van het ArenA-gebied  de Amsterdamse 

oort en de entree tot het elson Mandela ar . 
De te eningen geven een beeld van de grote verbou-
wing die hier nu inge et wordt. r is ruimte voor veel 
e tra rogramma  vooral woningbouw. Gedacht wordt 
aan toevoeging van een groot aantal woningen. ooral 
het ArenA-gebied wordt daardoor ster er gemengd. 

o  voor de laatste avel aan de ArenA-boulevard is 
een nieuwe ontwi elaar gevonden AM  allast  G . 
M D  hee t voor de grote lot een combinatie van 
uncties ontwor en met naast 0 woningen een thea-

ter  hotel  antoren en horeca. 
a het doorbre en van de scheiding van ver eerssoor-

ten in de vernieuwing van de i lmer in de aren 0 en 
00 gaat nu oo  het tweede leerstu  van het modernis-

me in de rullenmand  de scheiding van uncties. Aan 

het wer gebied aan de west i de van het s oor wordt 
een grootschalig woon rogramma toegevoegd. iet 
alleen in ArenA oort  maar oo  in de ieuwe ern en in 
Amstel . Hier ontstaat een com lete Amstelstad  met 
uiteindeli  tiendui enden woningen. 

rban nteractive District 
ArenA-boulevard  ontwer  
M D  uitvoering vana  
202 .



The Strip
eel woningen ma en nog geen stad. Direct ten noor-

den van het ArenA-gebied liggen terreinen van A a  n 
het hoo d antoor van ndemol met de o namestudio s 
van een ree s succesvolle televisie rogramma s. erder 
naar het noorden  voorbi  gol - en ar eerterreinen  
ligt station Duivendrecht. Met treinconnecties in alle 
windrichtingen is de e one n van de best ontsloten 
locaties in de regio en  mer waardig genoeg  totaal 
onderbenut. 
n o dracht van de gemeente uderamstel is in 20  

door est  een stedebouw undig lan gemaa t voor 
de ontwi eling van dit gebied tot De ieuwe ern . 

ond een langgere t ar    la het ondel ar   is 

De ontein biedt mogeli heden

chema voor de nieuwe 
ern

Doorgaande fietsroute door 
de nieuwe ern

ruimte voor de bouw van 00 woningen. 
ussen de ieuwe ern en de ohan rui  ArenA lig-

gen velden van A a . Maa  e van de route van de 
Arenaboulevard naar station Duivendrecht een brede 
bomenlaan  dan is dit echter een uitgele en le  voor 
nieuwe grootstedeli e uncties. oor het gebouw van 

ndemol staat een ontein  een onteint e. et als bi  
de ellagio- ontein o  de tri  an i sto hier vast oo  
wat moois van ma en  

ie  htt s   www. youtube .com watch  
v i cDu e  



er  aan de over lui ing van de A  oto genomen naar het westen



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 Groot-
Amsterdam de scope verbreden tot de agglomeratie blijkt het onderscheid nog steeds relevant.
Er is echter één grote uitzondering: het infrastructuurlandschap rond de A9!

 

2ntegratie A



Een 5de biotoop: grootschalige enclaves rond de A9
ns iratiebron voor 4 x Amsterdam was eyner anham s 

vroli e analyse van de four ecologies van os Angeles  
het onderscheid tussen vier heel verschillende stedeli -

e milieus  de stranden en ust laatsen van Surfurbia  
de verstedeli te lantages in de Plains of ID  de chi ue 
villastad o  de Foothills en tot slot Autopia  het snelweg-
landscha  rond de reeways.1 

ooral de nieuwe manier van i en naar Autopia veran-
derde de waardering van de stad. ehalve de architec-
tuur van de snelweg el  liet hi  ien dat enomenen als 
ben inestations  malls en oodcourts een eigen ruim-
teli e vorm en taal hebben  vroli  licht  leurri  vol 
beweging. Dat orgde desti ds voor een totaal andere 
bli  o  het boring landscha  van A. 
De andere bli  o  de snelweg resoneerde later in aller-
lei nieuwe visies o  in rastructuur in de moderne stad  

oals illem- an eutelings  inter retatie van de snel-
wegring van Antwer en uit .2 

De Amsterdamse ringweg A 0 hee t onmis enbaar 
enige enmer en van het Auto ia van A  maar in het 
debat rond de A 0 staat sinds de aren 0 eerder het 
wegnemen centraal van de barri re tussen de voor- 
en naoorlogse stad  ge o eld aan a waardering van 
de snelwegen en herstel van het stedeli  wee sel . 

choorvoetend i n vergunningen verleend voor een 
vi tal reclame uilen.
Meer naar buiten  tre  e echter rond de A  het snel-
weglandscha  in o tima orma  inclusie  de assagiers- 
en vrachtterminals  hangars en ar eerterreinen van 

chi hol  maar oo  met het enorme ie enhuiscom le  
van het AM  de logistie  in de haven  s oorem lace-
menten  energiecentrales en datacenters  met verta -

ingen naar de bloemenveiling in Aalsmeer  naar het 
Arena-gebied en naar het Hoogovencom le  in el en. 
De A  is hierin het verbindende element. 

enmer end i n de enorme omvang van terreinen en 
gebouwen  de eenduidigheid in rogramma en beheer 

Auto ia  het 
snelweglandscha  rond de 
freeways



en de rationele  machine -achtige o bouw van de ver-
schillende com le en  com leet met ver eerstorens 
en ro ende schoorstenen. e i n bovendien nauweli s 
o enbaar toegan eli  in veel gevallen i n het betre -

eli  gesloten en ondoordringbare enclaves. De moder-
ne stad ent e treem grootschalige enomenen  die ua 
verschi ningsvorm weinig met de traditionele stad te 
ma en hebben.
Het as ect van be er te toegan eli heid geldt oo  
voor een heel ander ty e uncties in het gebied rond 
de A  de meer dan 00 beschermde natuurgebieden  
in beheer bi  taatsbosbeheer  atuurmonumenten 
o  andscha  oord-Holland  estivalterreinen  gol -
banen  de aterleidingduinen en het racecircuit van 

andvoort. o  de e groene uncties i n enclaves o   
letterli   reservaten rond de stad.

Kwaliteit enclaves
De ruimteli e waliteit van de meeste enclaves rond 
de A  laat veel te wensen over. Het i n vaa  rom-
melige terreinen met grote do en  he en en leli e 

ar eerterreinen. 
Het aanleggen van fiets aden en het realiseren van 
be oe erscentra en horecavoor ieningen maa t veel 
enclaves al beter toegan eli  en aantre eli er. De e 
strategie is met succes toege ast bi  verschillende 
natuurgebieden  oals de be oe erscentra van het 

aardermeer en het duingebied bi  a um. 
o  landsca ing  is een veelgebrui te strategie. Dat 

an met heel sim ele middelen  oals bi  de herinrich-
ting van de chi holterreinen. n aanvulling o  het 

waliteitsbeleid voor het terminalcom le  introduceer-
de est  begin aren 0 het adagium o ruimen  en 
ber en lanten . ang aam begint de e strategie i n 

vruchten a  te wer en  chi hol ligt dadeli  in een ber-
enbos  Het lanten van ber en is natuurli  oo  handig 

omdat vogels niet snel nestelen in de e bomen  maar 
het gee t het uitgestre te terrein een heldere en een-
duidige identiteit en er omt rust in de a a onie van 
indru en.  het Hoogoventerrein herhaalde est  

De ring van Amsterdam 
met daaraan grote 
ontoegang eli e uncties

chets van de ring van 
Antwer en - an illem 

eutelings  



Duinroos o  ata

er enbos o  chi hol

e oe erscentrum van het 
aardermeer



de e aan a .  door de o ruimstrategie vri omende 
ruimte werden met shovels nieuwe duinen gemaa t  die 
inge lant werden met duindoorn.

Door het AM  wordt uist een meer samengestelde 
strategie gehanteerd. Het monolithische AM  was 
alti d ster  naar binnen gericht en georganiseerd rond 
de grote  o  de eerste laag verbonden atria. uncties  
die niet er s  in de org eten van het ie enhuis o ge-
nomen i n  i n de a gelo en aren ondergebracht in 
stedeli e bouwblo en rondom het ie enhuis. Dat 
geldt voor onderwi s en research  maar oo  voor ambu-
lante org en ges ecialiseerde uncties oals eugd org. 
De entrees van de gebouwen liggen aan nieuwe stra-
ten  over het terrein.
Het lan voor de nieuwe hoo dentree van het ie en-
huis volgt een andere oers. n laats van te ie en 
voor toevoeging van een nieuw stedeli  bouwblo  
wordt het ongedefinieerde voorterrein tussen station 
Holendrecht en het ie enhuis getrans ormeerd tot een 

ar . De entree is vormgegeven als een gla en avil oen 
in het ar . Het lan is recent aanbesteed.

ieuwe entree van het 
M A  locatie AM



De A  als regionale 
buitenring met de 

noo unten rood  met de 
radiale li nen

chets van de A  tunnel



ring liggen in de centrale one van chal wi  in Haarlem  
via i nden  adhoevedor  chi hol- oord  chi hol-

ost en Amstelveen naar Amsterdam- i lmer-Arena. 
 een deel van dit trac  ri dt nu de succesvolle 

uidtangent  een snelle busverbinding. mbouw naar 
een tramverbinding is een interessante o tie  e er 
als radiale o enbaar vervoerli nen vanuit Amsterdam 
naar de e buitenring doorgetro en worden  tram-
li n  en 2 en de oord uid-metroli n. estaande con-
centraties van wer gelegenheid en voor ieningen 
rond de chi holweg in chal wi  het stadshart van 
Amstelveen en Arena oort vormen onderdeel van de 
buitenring. ieuwe noo unten oals chi hol- oord 
lenen ich voor het realiseren van bi ondere regionale 

rogramma s. 

i  e vanuit dit ers ectie  o nieuw naar de 
Gaas erdammerweg  dan li t het interessant om de 
te onder oe en hoe de omgeving van het metrostation 
Gaas er las een meer grootstedeli  ara ter an ri -
gen. De huidige stadscam ing an beter o  een andere 

le  liggen

Voetnoten
. eyner anham  os Angeles  The Architecture of 

four Ecologies  Har er and ow  ew or  . 
atere uitgaven o.a. door niversity o  ali ornia  

200 .
2. illem- an eutelings  De Ringcultuur, een stu-

die naar het ringmechanisme  lees en eton 0  
itgeveri  De ingel  Gent .

Integratie A9 – buitenring 
waliteitsverbetering van de enclaves is al een in e 

sta  vooruit. Maar het laat de waliteit van de A  el  en 
de relatie met i n omgeving nog buiten beschouwing. 

oor een outeontwer  A  met een gemeenscha -
eli  idioom bi  het ontwer  van bruggen  viaducten  

verlichting  bebording en geluidsschermen li t het 
inmiddels te laat. De wegomlegging bi  adhoevedor  
de verbreding bi  Amstelveen en de bouw van de 
Gaas erdammertunnel i n o  worden als el standige 

ro ecten uitgevoerd. 

s een van el s re ender integratie in de omgeving een 
brui bare strategie  
n het geval van de Gaas erdammertunnel is ge o en 

voor een orgvuldige in assing . ntegratie is hier vooral 
het mas eren van een vreemd element in het stadsland-
scha  en het gebrui en van onderdelen van de tunnel 
in het ontwer  boveno  het tunnelveiligheidsgebouw 
wordt bi voorbeeld een uit icht lat orm in het da ar  
gemaa t. 
ntegratie ou oo  benaderd unnen worden als ver-

weving  waarbi  de wegin rastructuur ge ien wordt als 
onderdeel van een omvattender systeem  als een regi-
onale buitenring. aast de A  voor autover eer ou de 
ontwer energie dan vooral gesto t moeten worden in 
het ontwi elen van arallelsystemen  met aandacht 
voor het o waarderen van het onderliggend wegennet  
o enbaar vervoer en fiets aden en voor de ontwi e-
ling van noo unten waar de buitenring radiale li nen 

ruist. 
en be end voorbeeld van o n ringsysteem is de 
ingelgracht one in het centrum van Amsterdam 
 met auto s over de buitensingel en o enbaar ver-

voer en fietsen over de oude walstraat  Marni straat  
i nbaansgracht  eteringschans  ar hatistraat. en 

recent voorbeeld is de introductie van een tramli n o  de 
arallelstraat van de ri h ri ue in ari s  ge o eld 

aan een integraal herontwer  van straten en leinen. 
De beste ansen voor het ontwi elen van een buiten-
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0 . tation ees  

02. loemendaler older

0 . ees

0 . echt

0 . igtevecht

0 . Gein

0 . an Houten

0 . Amstellandlaan

Stops route 8: Vecht links

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.

QR Codes
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08oute  Vecht links

ê
Startpunt: 

tation ees



tructuurschema Groot-Amsterdam 2 en ragment uidoost-lob. 

tructuurschema i lmermeer  en ragment Gaas erdam met de Gooiseweg  de metro  de A -A  en het anaal om de uid  
richting ees  en het Gooi.
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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 op- 
en 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!

22aar ees
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Een nieuwe verbinding met Weesp
oorbi  de ruising met de A  houdt de Gooiseweg 

nu o . De aansluitende alburgdree  ligt eerst nog o  
een talud  maar gaat dan naar beneden en sto t na een 
bochtig arcours o  het ar eerterrein bi  allorig  het 
overde te s eel aradi s voor inderen  o ulair voor 
ver aardags arti t es. o  de andere in rastructuur  
metro  A -A  en anaal  is niet gerealiseerd.

 de fiets un e via een aar rui -door-slui -
door- aad es vanuit Gaas erdam naar Driemond en 
daar de brug over het Amsterdam- i n anaal nemen 
naar ees . Dat an beter  Met een mooie boog om 
Driemond an de Gooiseweg verbonden worden met de 
Amstellandlaan en het centrum van ees . 

oor de e verbinding i n twee nieuwe bruggen 
nodig. Allereerst een lage brug over de Gaas  oals 
de Diemerbrug o  de enserbrug in Diemen. Als de e 
oo  voor bussen en auto s geschi t gemaa t wordt  
ontlast de e nieuwe brug oo  de bestaande brug in de 

ern van Driemond bi  het sluis e tussen de Gaas  en 
het Amsterdam- i n anaal. Dat an dan een rustiger 
en veiliger le  worden. De vreemde ontsluiting van de 
drin water abrie  van aternet an oo  vereenvou-
digd worden.

ervolgens een nieuwe brug over het Amsterdam-
i n anaal. Dit an een fietsbrug i n oals de esciobrug 

o  de recent aangelegde fietsbrug bi  igtevecht  maar 
e ou oo  unnen overwegen om er bussen overheen 

te laten ri den. De 2  loo t langs ees . De nieu-
we verbinding voert uist door stedeli  gebied naar 
het centrum van de stad. Dat orgt voor een ster ere 
samenhang.

Gooiseweg groen  en alburgdree  ro e - fiets ad gesti eld  bi  de Gaas er las

Diemerbrug Diemen  lage 
brug over ees ertre vaart 

ietsbrug igtevecht  
hoge brug over 
Amsterdam- i n anaal 

aar ees  nderbro en li n  beoogd wegtrac  Gooiseweg  richting 2 . Getro en li n  fiets- 
en o enbaar verbinding Amsterdam- uidoost- ees  met nieuwe bruggen over de Gaas  en het 
Amsterdam- i n anaal  aanta end o  de Amstellandlaan en het centrum van ees . 

x
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Kralingseplaslaan
 de herinrichting van de stroo  langs de Gaas er las 

met de taluds en viaducten van de ooit ontwor en snel-
weg is al heel wat gestudeerd.  raad iedereen aan naar 

otterdam te gaan en een wandeling te ma en langs 
de ralingse laslaan. De e ar way  is een belangri e 
ontsluitingsweg van het woongebied ralingen  maar 
hee t een smal rofiel met n ri baan in beide richtin-
gen en soms een ventweg. ussen de laan en de las ligt 
een deel van het ralingse os  met wandel- en fiets a-
den. De stroo  hee t een wisselende breedte van  tot 

0 meter. De be lanting is o aangelegd dat er soms 
o en ichten o  de las i n in verschillende richtingen. 

 andere unten is de las weer verborgen. n de stroo  
ligt oo  een havent e van n van de eilverenigingen.
De aangren ende bebouwing aan de laan hee t een 
heel gedi erentieerd ara ter. e vindt er ri t eswonin-
gen van twee verdie ingen  maar er staan oo  villa s  

illa an der eeuw  ontwor en door eendert van der 
lugt 2  en illa Houben  ontwor en door Mecanoo 

  en a artementencom le en van 0 lagen uit 
de aren 0 en 0  oals de ralingse laslaan at  ont-
wor en door illem van i en en Hugh Maas ant . 

eel straten en lanen in ralingen lo en door tot aan 
de las. De mooiste is de ericholaan  een straat met 

-laagse bebouwing met een brede groene midden-
berm en rachtige ie en. 

i  el aar een su ervoorbeeld voor de herinrichting van 
de uidstroo  van de Gaas er las  een heldere stedeli -

e ruimte met gedi erentieerde bebouwing  geori n-
teerd o  de las

ralingse laslaan

ericholaan otterdam-
ralingen met icht o  de 
ralingse las. 
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Gaasperplaslaan
Als het talud van de Gooiseweg wordt a gegraven an 
de alburgdree  een mooie laan worden o  maaiveld 
met adressen  er aan en ogen o  straat. De ontslui-
tingsstraten van de aanliggende woonbuurten in Gein 

unnen er direct o  aansluiten. De vri omende stroo  
is 00 meter lang en 00 meter breed. Dat is breed 
genoeg om naast een laan en een bouwblo  oo  een 
nieuwe singel te graven en het watercircuit in Gein uit te 
breiden. Als bruggen gemaa t worden in laats van dui-

ers un e gema eli  vanuit Gein naar de Gaas er las 
ano n en roeien. De groene stroo  direct langs de las 
an een stu  s annender worden door eilanden en o  

strategische unten bruggen te ma en. 

A an eli  van bouwhoogte en ty e bebouwing un-
nen hier 2 0- 000 woningen gebouwd worden. Door 

avels van verschillende grootte uit te geven  en niet 
allemaal tegeli   an het beeld van de nieuwe laan 
heel gedi erentieerd worden. r is vast oo  vraag naar 
ouderenwoningen  gecombineerd met voor ieningen. 
Dat an nog een ublie e le  o leveren aan de laan 
met een bushalte en een goede overstee  naar het ar . 
Aan het eind van de laan  o  de ar eer laats bi  

allorig  is genoeg le  voor een vroli e bestemming  
die ast bi  het ar  en de aanliggende Gaas er oom  

ri e uimte

in s  illa an der eeuw  
ontwer  eendert van der 

lugt 2 .

illa Houben  ontwer  
Mecanoo .

ralingse laslaan at  
ontwer  illem van i en en 
Hugh Maas ant . 
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alburgdree   
Gaas er laslaan  er enning 
Gevonden Grond 200 -200



Montages ater ront en buiten eilanden in meer met de lo  mee  vana  lin sboven  int- etersburg  Hong ong  eneti  Helsin i . Archi el ro ect - .
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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. 

   

   

   

2uiteneiland
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St. Petersburg
etersburg hel t vooral voor een beter begri  van 

a standen. ussen de stad en bestemmingen rond 
de inse Gol  varen draagvleugelboten  oals we die 
hier oo  een ti d e hadden van  naar muiden. De 
Meteoor brengt e in  minuten van de Hermitage naar 
de eterho  de buitenresidentie van eter de Grote o  
de steilrand langs de ust. De tocht naar ronstadt  de 
marine-stad o  een eiland voor de ust  duurt wat lan-
ger   minuten. 

er vergeli ing  de a stand naar de eterho  is 2  
ilometer  net o ver als van eeburgereiland naar 
olendam. Met de auto o  de bus doe e daar 2  minu-

ten over. De Meteoor vaart dus best wel snel
De a stand naar ronstadt is  ilometer  net over als 
naar elystad o  de Mar er adden.

aar de eterho  gaan veel ussen een dag e uit  wan-
delen in de baro e tuinen  ic nic en o  n van de 

alei en be i en. Het com le  is na de totale verwoes-
ting in de weede ereldoorlog com leet herbouwd. 

ronstadt ligt o  het eiland atlin  dat hal  o groot is als 
lieland o  chiermonni oog. n de havenstad wonen 
0.000 mensen. Het eiland is verbonden met het vas-

teland door wegen o  een dam oals de A sluitdi  met 
enorme bruggen en een beweegbare vloed ering oals 
in de ieuwe aterweg. n ronstadt ga e vooral naar 
de orten  do en en marinesche en i en. 

lattegrond t. etersburg 
en het eiland atlin met 
daaro  ronstadt

oot naar ronstadt en 
ronstadt el
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Helsinki
o  voor de ust bi  Helsin i ligt een marine-eiland  
uomenlinna  maar het ligt veel dichter bi  de stad  2  
ilometer. Het is 2 0 hectare groot  uiteneiland circa 

. 
edere dag varen er -  veerboten er uur naar het 

eiland.  eer er uur vaart er oo  een auto ont voor de 
00 bewoners van het eiland. an mei tot se tember 

doen oo  rondvaarten en waterbussen het eiland aan. 
Het orteiland is nesco werelder goed. ehalve naar 
historische  musea gaan veel be oe ers wandelen o  

het eiland  lunchen o  dineren er i n  restaurants . 
r i n een aar leine overnachtingsmogeli heden. De 

wandeling over de orten is s ectaculair. 

lattegrond van Helsin i met 
het eiland uomenlinna

echtsboven  ortencom le  
bi  de aanlanding van de erry

echtsonder  re aratiewer
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Stockholm
Midden in toc holm liggen een aar eilanden met aller-
lei culturele en recreatieve voor ieningen. D urgarden 
is de grootste   ilometer van Gamla tan en maar 
lie st 2  hectare groot. D urgarden verwi st naar het 
gebrui  als onin li  achtgebied. Het eiland is eigen-
dom van de staat en hee t een ublie e unctie. aast 
o enbare ar en en de dierentuin ansen vind e er het 

ret ar  Gr na und met even achtbanen  het Abba- 
en het Astrid indgrenmuseum en het dru be ochte 

asa-schee vaartmuseum. Het eiland is berei baar 
met twee museum tramli nen. ver water i n er vier 
waterbusverbindingen.

lattegrond van het centrum 
van toc holm

 D urgarden

echtsonder  asa

in sonder  Abba museum

echtsboven  ansen

in sboven  Gr na und
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New York
n ew or  is natuurli  Governors sland een interes-

sante vergeli ing. Het is 0 hectare groot en ligt 00 
meter van het unt e van Manhattan. 
De voormalige leger- en ustwachtbasis is sinds 200  
grotendeels omgevormd tot een ublie  ar  naar 
ontwer  van est . i  de constructie van he Hills is 
gebrui  gemaa t van het sloo materiaal van veel van de 
oude legerbara en. n 20  o ende het nieuwe ar -
deel. ta sgewi s worden oo  de gebouwen heront-
wi eld voor onderwi s  cultuur  retail en horeca. n een 

lein deel ullen commerci le antoorruimte en short 
stay-a artementen gerealiseerd worden.
Het ar  is van a ril tot o tober dageli s geo end tus-
sen 0.00 en .00 uur. n de wee enden is het o en tot 

.00 uur. e omt er met erries vana  Manhattan en 
roo lyn. Het ar  wordt ge loiteerd door he rust 

or Governors sland  een ublie e stichting  en deels 
door de ational ar  ervice.

lattegrond van ew or

Governors eiland
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Boston
ellicht het meest interessant i n de eilanden in de baai 

van oston  onderdeel van de oston Harbor slands 
ational ecreation Area. Het gebied wordt beheerd 

door he oston Harbor slands artnershi  met verte-
genwoordigers van verschillende overheidsorganisaties.

r i n meer dan dertig eilanden. 
erry hom son sland is een lein eiland o  20 minu-

ten varen  m  van het centrum. Het is geo end o  
aterdag en ondag in de eriode mei-se tember.  eer 
er dag vaart er een erry. Gebouwen i n te huur voor 

bruilo ten en con erenties.
ectacle sland is een voormalig vuurtoreneiland  dat 

in de aren 0 vergroot is van 20 tot  hectare met 
grond en sloo materiaal dat vri wam bi  de aanleg van 

he ig Dig  een tunnel in het centrum van oston. Het 
nieuwe ar  o ende in 200 . De nieuwe heuvel o  het 
eiland is  m hoog. Het eiland ligt  m van het cen-
trum. Acht eer er dag gaat er een erry.  het eiland 
is een nieuw adennetwer  aangelegd  er is een lei-
ne marina  horeca en een be oe erscentrum. aarli s 
vindt in se tember een  ilometer- en een  mi l-run 

laats.

oston Harbor slands

ectacle sland
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Amsterdam
trandeiland moet nog gemaa t worden. n de 
rinci enota wordt be leit hiervoor grond te gebrui en 

die vri omt bi  bouwactiviteiten in de stad.1 ew or  
en oston i n hiervoor ins irerende voorbeelden. 

i onder aan de Ameri aanse voorbeelden is oo  dat 
de eilanden niet ermanent toegan eli  i n en e er 
alleen met erries unt omen. Als e al een brug vana  

trandeiland ou ma en  dan alleen voor voetgangers  
fietsers en nood- en hul diensten. 

en mooi unt om naar uiteneiland te vertre en 
met een ont e is de unt van het eeburgereiland. 
Misschien meteen een sta  verder  maa  hier een 
waterstation met erries naar uiteiland  maar oo  naar 

am us  olendam  Mar en en de Mar er adden
       

      

Voetnoten
. rinci enota trandeiland burg  gemeente 

Amsterdam 20 .

oorstel voor erry 
verbindingen naar 

uiteneiland vana  de o  
van het eeburgereiland en 
Amsterdam 

ocatie mogeli  
waterstation rood  
met verbindingen 
naar uiteneiland  

uurtoreneiland  am us  
Mar erwadden  Almere  etc. 
bewer ing te ening rits 
almboom Atlas van het 
sselmeergebied

aterstation van oston 
met de verbindingen naar de 
Harbor slands
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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.    

2echt in s
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Kweldruk
ond de echt is de weldru  o groot dat de Hollandse 

droogma eri traditie hier weinig ans reeg. De 
atergraa smeer ligt ver van de stuwwal a  en net 

als met al die andere droogma eri en in Hollands 
oorder wartier werd het meer begin de eeuw 

met watermolens drooggelegd. Dat lu te met de 
i lmermeer tussen 22 en 2  al een stu  minder 

goed. De grond blee  drassig en was nauweli s geschi t 
voor landbouw. n de older werden geen wegen aan-
gelegd. oerderi en werden gebouwd o  de hogere 
rand langs de ringvaart. ndan s de integrale o hoging 
begin aren 0 met een and a et van maar lie st  
meter di  is de weldru  in de i lmer nog steeds heel 
groot. an het water  dat de gemalen rond de i lmer 
uitslaan om het o ervla tewater o  eil te houden  is 
maar een lein deel te herleiden tot neerslag  meer dan 

0  wordt veroor aa t door welwater.
i  het aardermeer en de Horstermeer lu te het 

droogmalen helemaal niet. De oging tot drooglegging 
van het aardermeer werd in 2  gestaa t. as eind 

de eeuw werd met stoomgemalen een nieuwe oging 
gedaan. o  dat leverde niet het gewenste resultaat. 

oen Amsterdam de woesteni  begin 20ste eeuw wil-
de o en om als vuilstort te gebrui en  werd daar een 
sto e voor gesto en door een groe  natuurlie ebbers 
onder aanvoering van hi sse en Heimans. i  richtten in 

0  de ereniging tot ehoud van atuurmonumenten 

o  en ochten de hal  drooggelegde older. Dwars door 
het natuurgebied ie e de contouren van tochten en 
wegen nog lo en.

o  de ogingen om de Horstermeer droog te ma en 
werden uiteindeli  in  gestaa t. as in 2 lu -
te het om de Horstermeer droog te leggen met twee 
stoomgemalen. De e moesten echter al snel vervan-
gen worden door gemalen met dieselmotoren om al 
het welwater te unnen verwer en. o  nu nog wordt 

er dag o n 00.000 m  water uitgeslagen. Dit ro-

Diagram weldru  in het 
Horstermeer lin s  en 
voorstel om het a  te voeren 
rechts

o ografische aart 
aardermeer
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ces leidt tot enorme welbewegingen. anuit de die e 
ondergrond wordt nu steeds meer bra  water naar de 
o ervla te gevoerd. ecent is door aternet AG  een 
e eriment gestart om het bra e grondwater met lan-
ge i en naar boven te halen. Dat moet meer aan de 
o ervla te ruimte bieden voor het herstel van de oete 

welstroom. 
Het bra e water wordt direct voor verdere uive-
ring en bewer ing naar het drin waterstation bi  de 
Gaas er las getrans orteerd. 

Oostelijke Vechtplassen
Het Amsterdamse drin water omt uit n van de 

lassen  die ontstaan i n door de winning van tur . 
 een mooie aart uit de eidraad andscha  en 

ultuurhistorie van de rovincie oord-Holland is het 
hele ensemble van de osteli e echt lassen gete-

end  met behalve de lassen oo  het aardermeer  
de Horstermeer  de anda graving van s Graveland 
en natuurli  de echt en het Amsterdam- i n anaal.1 

o  ie e de orten van de telling en van de Hollandse 
aterlinie.
et als rond het aardermeer i n de natuurwaarden 

in het lassengebied hoog. De gradi nt van and naar 
veen orgt voor een ri e ora en auna. Grote delen van 
het echt lassengebied ma en dan oo  onderdeel uit 
van het atuurnetwer  ederland en i n beschermd als 

atura 2000-gebied. n de ondie e lassen direct rond 
de Horstermeer  bi  An eveen en ortenhoe   treden 
verlandings rocessen o . De bi ondere natuurwaar-
den die dat met ich meebrengt staan echter onder dru  
door verdroging als gevolg van de welbeweging naar de 
Horstermeer. Het is moeili  om het eil in die lassen te 
handhaven.  langere termi n be ien li t het in stand 
houden van landbouw in de die e Horstermeer older 
dan oo  geen realistische o tie  en wellicht geldt dat 
oo  voor bewoning. atuurmonumenten hee t inmid-
dels delen van de older verworven. ernatting van die 
terreinen biedt enig soelaas. ou een brede tussenboe-

em hel en  

aarderings aart 
echtstree  uit de Atlas 

landscha  en cultuurhistorie 
oord-Holland 20

Diagram directe a voer 
van out welwater naar 
drin water abrie  in 
Amsterdam uid-oost rode 
li n
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Rijnarmen
De aart maa t oo  duideli  hoe messcher  de wes-
teli e grens van het echt lassengebied is. Het 
Amsterdam- i n anaal sni dt door het fi nma ige veen-
weidegebied. De echt en het echt lassengebied lig-
gen achter  het anaal. De barri re wordt nog eens 
verster t door de s oorli n Amsterdam- trecht en de 
A2. 
Aan de west i de van de e in rastructuurbundel ligt het 
mooie o en landscha  van de veenriviert es  dat vanuit 
de stad goed te befietsen is. en o ulair tocht e voert 
e om de onde Hoe . en ander langs Gein en Gaas . 

De geschiedenis en o bouw van het stelsel van rivier-
t es is onder andere beschreven in De Vecht/Angstel, een 
riviersysteem in het veen.2 Dit gebied omt oo  uitge-
breid aan de orde in de door de rovincie trecht uitge-
geven cultuurhistorische atlas Tastbare Tijd.3 

it het onder oe  omt naar voren dat de echt en het 
stelsel van riviert es relicten i n van een noordeli e 

i narm. erondersteld wordt dat de Angstel en later de 
echt van ca. 00 voor hr. tot in ieder geval ca. 00 na 
hr. als i narmen unctioneerden. n de a ettingen o  

de oeverwallen werden stui meel orrels aangetro en 
van bomen die groeien in de hoger gelegen delen van 
het stroomgebied van de i n. Het archeologisch onder-

oe  van Monumenten  Archeologie van de gemeente 
Amsterdam in de a gelo en decennia maa te duideli  
dat de Amstel oo  onderdeel is geweest van dit com-

le . i  het graa wer  voor de oord uidli n i n a et-
tingen gevonden met het el de ty e stui meel orrels.  
De verschuivingen in de loo  van de i n hangen onge-
twi eld samen met de veranderingen in het mondings-
gebied van het er-  en met de wisselende bete enis 
van het Almere c. . het levomeer. 

De verschillende onderdelen van het landscha  rond 
Amsterdam worden vaa  a art beschreven en geanaly-
seerd. ot besluit van de e ree s essays is het interes-
sant om de verschillende onderdelen een eer als n 
samenhangend systeem te te enen.

De belangri ste landscha svormende elementen i n 
de duinen met de beboste binnenduinrand  de stuwwal-
len met de bossen en heidevelden van het Gooi en  in 
de ondergrond  de oost-west-lo ende ergeul van het 

. De ree s van meer  innen-  en oord ee anaal is 
daar de actuele mani estatie van  een soort late echo. 
De eerste toevoeging o  de te ening is de ver ande  
noordeli e monding van het er-  bi  astricum met 
de romme  en het Al maardermeer.
De tweede toevoeging is het oeverwallencom le  van 
Angstel en echt  met de ver ameling van grotere en 

leinere riviert es  naast Angstel en echt van uid 
naar noord  Aa  in el  aver  Holendrecht  ullewi  
Amstel  Gein  Gaas  mal ees  en Diem. 

i  el aar vormen het stelsel van i narmen  het  en 
het er-  met de monding bi  astricum een ron e-
lend netwer  van waterlo en. De hoo drichting van dit 
netwer  is uidwest-noordoost. De aan doet daar van-

el s re end in mee. 
Door alle doorsni dingen met in rastructuur en havens 

everwallencom le  van 
Angstel en echt  naar Hen  

eerts cs  2002.
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Hogere gronden van het 
Gooi en de binnenduinrand 
met daartussen van rechts 
naar lin s  rivierarmen van de 
noordeli e i n  oergeul  en 
het oer- . 

onder stedeli  wee sel 
boven  en met onder
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en door de verstedeli ing is het netwer  niet meer als 
een samenhangend geheel ervaarbaar. Het netwer  
wer t wel door in de vorm van verstedeli ing. aast de 
oost-west-li nen van het  de di en en de tre vaarten 
is de s oorli n trecht-Amsterdam- aandam-Al maar 
met daaromheen de aanlob en de uidoostlob mis-
schien wel het meest structurerende element in de 
o bouw van de agglomeratie.

ot slot heb i  het netwer  gecombineerd met de te e-
ning van de A  met de grote enclaves. Dan wordt dui-
deli  dat het landscha  rond de stad vooral aan de 
noord i de  aterland  de oost i de  het meer  
en aan de uid- en uidoost i de  het netwer  van de 
riviert es  het meest nabi  en het best berei baar is.

oesteren en uitbouwen van nabi heid en berei -
baarheid is hier het arool  De nieuwe fietsbrug bi  

igtevecht hel t dan oo  enorm. r is een nieuw fiets-
rond e bi ge omen  langs de echt naar ees  en dan 
weer terug naar de stad  

Voetnoten
. htt s leidraadlc.noord-holland.nl ensembles

vechtstree
2. Hen  eerts  iet leveringa en Marc Gouw  De 

Vecht/Angstel, een riviersysteem in het veen, in  
Grondboor  Hamer  nr. -  2002  agina - .

. oland li densti n  Tastbare tijd 2.0, cultuurhistori-
sche atlas van de Provincie Utrecht  to er ade cul-
tuurhistorische uitgeveri  Amsterdam  20 .

. er y Gawrons y  Ontstaan uit een storm  an ith 
ayasena  Graaf- en modderwerk

aternetwer  gecombineerd 
met de A  en de grote 
enclaves
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