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cloudle ss amsterdam - the bigger pic ture

Voorwoord
Amsterdam is nog lang niet af,
maar wel nagenoeg vol

Op 22 juli 2018 wordt de Noord/Zuidlijn operationeel – zes jaar later
dan bij de aanvang van de bouw was voorzien, en bijna anderhalf miljard euro duurder. Om de gedachten te bepalen: in het raadsbesluit
uit 2002, waarin de aanleg was vervat, was er nog sprake van dat de
gemeente een bedrag van 317 miljoen euro zou moeten bijdragen aan
de kosten. Dat bedrag is inmiddels opgelopen tot twee miljard.
Maar daar heeft Amsterdam dan vijftien jaar voor op de operatietafel mogen liggen.
Hoe vreemd moet daarom de aanblik van de stad bij de voltooiing
van de Noord/Zuidlijn niet zijn voor een hele generatie Amsterdammers die is opgegroeid met de bouwputten rond het Centraal
Station, het Rokin, de Vijzelstraat en de Vijzelgracht, de Ferdinand
Bolstraat en het Europaplein.
Nieuwe plekken om te flaneren.
De klus is geklaard – maar Amsterdam is nog niet af. (Het lijkt hier
langzamerhand Rotterdam wel). Nauwelijks zal de laatste trottoirtegel zijn teruggelegd op het Stationsplein of het breken, graven,
afsluiten begint opnieuw: dankzij een uitgekiende planning en afstemming gaat het Centraal Station vrijwel onmiddellijk weer op de
schop. De perrons worden verlengd en verbreed, de middensporen
zullen verdwijnen, de Oost- en de Westtunnel worden verbouwd, en
ter hoogte van de Dijksgracht wordt een viaduct voor het treinverkeer aangelegd zodat meer treinen in kortere tijd het station kunnen
binnenrijden en verlaten.
De staatssecretaris van Infrastructuur heeft een ‘Kennisgeving
Voornemen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Amsterdam
Centraal’ doen uitgaan ‘op basis van de Tracéwet’. Het besluit valt
in 2019. Tien jaar later moet dan de frequentie van aankomende en
vertrekkende treinen beduidend zijn opgevoerd.
Maar het hervatten van het werk rond CS is niet het enige. In 2017,
als de metro’s van de Noord/Zuidlijn nog in de remise staan, wordt
een aanvang gemaakt met de bouw van het Zuidasdok. Bij Station
Zuid gaat de A10 ondergronds. Geraamde kosten: 1,9 miljard (voor
betrouwbaarheid van ramingen zie boven). Geraamde duur: tot 2028
(idem). Het is een gezamenlijk project van het rijk, de gemeente, de
NS en ProRail − een onheilspellende combinatie.
En dat is het dan?

Het Centraal Station en over het IJ de voormalige Toren
Overhoeks, nu de A’dam Toren. Achter deze voormalige
‘Shelltoren’ de eerste van drie woontorens in aanbouw.
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Zeker niet. De Noord/Zuidlijn moet uiteraard worden doorgetrokken naar Schiphol. Er moet op die lijn een station komen bij de
Sixhaven in verband met de ontwikkeling van de noordelijke IJ-oever.
En naarmate IJburg aangroeit, zal het openbaar vervoer daarheen
niet langer met een enkele tramlijn kunnen worden onderhouden.
Een aftakking van de Noord/Zuidlijn (of de Oost/Westlijn)?
Ondanks al het getimmer aan de infrastructuur zal Amsterdam
binnen de huidige grenzen van de gemeente niet uitgroeien tot een
miljoenenstad – het is zelfs niet waarschijnlijk dat er ooit één miljoen
Amsterdammers zullen zijn. In de zomer van 2016 bereikte het inwonertal 850.000. Dat cijfer is echter lager dan het aantal inwoners
dat de stad ruim een halve eeuw eerder had: 880.000 in 1960. Na dat
jaar liep het aantal inwoners gestaag terug tot 675.000 in 1985. Die
leegloop was voornamelijk het gevolg van binnenlandse migratie
naar ‘overloopgemeenten’ als Purmerend, Lelystad en Almere. Na
1985 zette weer een langzame groei in.
Die groei is de laatste jaren versneld: van 775.000 in 2010 en
800.000 in 2012 tot het huidige aantal, maar lijkt de komende jaren
te vertragen. OIS, het gemeentelijk bureau voor de statistiek, voorspelt voor 2025 863.000 inwoners en daarna een ‘afvlakkende groei’
tot 925.000 in 2040. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt
langs een wat afwijkende groeicurve tot hetzelfde resultaat. Alleen
de Primusmeting van het particuliere bureau abf Research berekent
dat Amsterdam in 2040 iets meer dan één miljoen inwoners zal
tellen.
Het grondgebied van de stad, 219 vierkante kilometer, waarvan
een kwart wateroppervlakte, lijkt daartoe echter te klein. De stad
voorziet in het toenemen van het aantal woningen met 60.000 tussen 2017 en 2035, van 417.000 tot 477. 000. De sterkste groei zal zich
voordoen in Noord, hoewel daar de ruimte beperkt is, in Oost, vooral
in IJburg, en in het gebied rond de Houthavens.
En daarmee lijkt Amsterdam binnen de huidige grenzen vol
gebouwd. Indien althans wordt afgezien van bruuske en op voorhand
omstreden ingrepen als de uitbreiding van het bebouwde stadsgebied naar Landelijk Noord. Of van de annexatie van Zaanstad,
Amstelveen en Diemen.

De A10 bij het Zuideinde in Oostzanerwerf.
Boven: het Twiske en Oostzaan.
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In het hart van de foto het Gentiaanplein. Geheel boven de Johan van Hasseltweg, daaronder het winkelcentrum aan het Mosveld waar voorheen de markt was,
daaronder de Hagedoornlaan en geheel links de Van der Pekstraat.
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oostzanerwerf / noord

10

de grote amsterdam onbewolkt

Boven: de Urkstraat. Van links naar rechts de Vlielandstraat, de
Amelandstraat en de Schiermonnikoogstraat. Rechtsonder de
Terschellingstraat.
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De wijk De Bongerd in aanleg op het voormalige gelijknamige

Veel platte daken en opvallend weinig zonnepanelen in de

volkstuincomplex aan Zijkanaal 1.

nieuwbouwwijk De Bongerd.

Tuindorp Oostzaan.

Oude scheepshelling op het terrein van de voormalige

In het midden het Zonneplein.

Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (ndsm). De
stichting Kinetisch Noord verhuurt werkruimten en ateliers in de
loods. De helling is nu een rijksmonument.
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tuindorp oostzaan / noord
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Onder de Klaprozenweg, rechtsboven de Papaverweg. Links in het

De sinds kort draaiende kruin met schommel van de voormalige

midden café Ceuvel aan de kop van de Korte Papaverweg, in het

Shelltoren, nu A’dam Toren. Het water is het Buiksloterkanaal, het

rommelrandje tussen industrie- en woongebied.

dak rechts is van het Tolhuis.

De scheepswerven zijn niet helemaal uit Amsterdam verdwenen.

De A’dam Toren, het Filmmuseum Eye en een woontoren in

De reparatiewerf Ship Dock is in vol bedrijf. Bij de buren stond een

aanbouw in een bewaard gebleven bedrijfsgebouw van Shell.

270 meter lang betonnen kraanspoor al jarenlang nutteloos in het
IJ, toen de architect Trude Hooykaas op het idee kwam het spoor
te gebruiken als fundament voor een langgerekt, in het IJ stekend
kantorenpand. Dat staat er sinds 2007. Er is zelfs een jachthaventje
bijgekomen. Op de achtergrond Tuindorp Oostzaan.
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overhoeks / noord

In Disteldorp staan nog steeds de noodwoningen uit 1918.
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Kruising Weegbreestraat en Dotterbloemstraat in Floradorp.

De Tolhuistuin, de voorhaven en sluis van het Noordhollandsch
Kanaal en de Sixhaven (vlnr).
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Maatschappelijke baten
van de Noord/Zuidlijn
Het was van meet af aan al het duurste stukje infrastructuur per
strekkende meter dat in Nederland ooit werd aangelegd: de Noord/
Zuidlijn. De prijs per meter bedroeg in 2005 168.000 euro, maar
is inmiddels opgelopen tot iets minder dan het dubbele daarvan,
329.000 euro per meter. Op de euro nauwkeurig kan die prijs evenwel pas worden vastgesteld op 22 juli 2018, wanneer de lijn voor
het publiek wordt geopend (dat werd althans in de zomer van 2016
bekendgemaakt, dus het kan ook een weekje later worden).
Het tracé van de lijn tussen Station Noord en Station Zuid heeft
een lengte van 9,7 kilometer. Daarvan bevindt zich 7,1 kilometer
ondergronds, waarvan weer 3,1 kilometer in een geboorde tunnel.
Maar dat is niet helemaal exact, want de metro rijdt heen en terug
in gescheiden tunnels, die elk apart zijn geboord, en dat brengt
de geboorde afstand dus voor de twee tunnelbuizen samen op
6,2 kilometer.
Zo bezien valt de prijs dus nog mee.
Bovendien wijkt de ene buis vanaf Station Vijzelgracht in de
richting van Station Zuid een tikje naar rechts en dan weer naar
links en tijdens die manoeuvre ook een beetje omhoog, terwijl de
andere buis een beetje naar links en dan naar rechts gaat en gelijktijdig een tikje omlaag, zodat de metro’s niet naast maar boven
elkaar door de Ferdinand Bolstraat rijden, want voor twee buizen
naast elkaar was daar onder de grond geen ruimte (en dat is nog
altijd te wijten aan de bouwspeculanten die in de tweede helft van
de negentiende eeuw in de Pijp gedaan wisten te krijgen dat de
straatbreedte er mocht afwijken van de gangbare normen, zodat zij
er meer huizen konden bouwen).
Voorbij de Ferdinand Bol wordt de manoeuvre in omgekeerde
volgorde herhaald, zodat de buizen weer naast elkaar komen te liggen op weg naar het Europaplein en verder.
Er waren uiteraard Amsterdammers die niets zagen in nog
een metrolijn. De gemeente liet zich in 1997 heel keurig en
democratisch een referendum door de strot duwen. 80.000
Amsterdammers stemden tegen de aanleg, 42.000 voor. Dus hadden de voorstanders glansrijk gewonnen, want om het project
tegen te houden waren 155.000 tegenstemmers nodig. Zo zijn de
spelregels. Maar toen bij de bouw van het Station Vijzelgracht door
een lek in een damwand in 2008 de Wevershuisjes verzakten, vlasten de tegenstanders op een herkansing. Het ondergrondse boren
moest nog beginnen, men voorspelde dat de hele binnenstad in de
metrotunnel zou belanden. De gemeente stelde een commissie in,
onafhankelijk, zoals het hoort, die de vraag moest beantwoorden of
het wel verantwoord was door te gaan met het project.
De Commissie-Veerman beantwoordde eigenlijk niet de vraag
of het verantwoord was om door te gaan, wel gaf zij als haar
mening dat het weggegooid geld zou zijn om te stoppen met een
project waarin al een miljard was geïnvesteerd.

Bij het rapport van de commissie bevond zich een document van
het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (kim). Dat had onderzocht
wat nu eigenlijk het nut was van een dergelijke metrolijn. De oerHollandse vraag in feite: wat kost het ons en wat levert het op?
Het kim kwam tot de conclusie dat ‘de totale maatschappelijke
baten van het project kleiner zijn dan de maatschappelijke kosten’.
Maar, zo werd daar aan toegevoegd, ‘voor afwegingen over de
Noord/Zuidlijn op dit moment zijn echter alleen toekomstige kosten en baten nog relevant (omdat gedane investeringen niet meer
terug te halen zijn)’.
Er was wel eens onderzocht, zo meldde het kim, wat de maatschappelijke baten zouden zijn, en daaruit was geconcludeerd
dat die niet gering waren: 1 tot 1,6 miljard. ‘Dit is gebaseerd op
een gemiddelde reistijdwinst van zes minuten per metroreiziger,
waarbij echter onvoldoende rekening gehouden lijkt te zijn met bijkomende reistijdverliezen door langer voor- en natransport en een
toename van het aantal overstappen. De baten kunnen daardoor
ook belangrijk lager zijn.’
‘Een vraag daarbij is bijvoorbeeld, of bij de berekende reistijdwinst rekening is gehouden met de loopafstanden in de stations.
De haltes in de binnenstad worden de diepste van Nederland, ze
komen op 20 tot 26 meter diep te liggen. De benodigde tijd om per
roltrap van straat- op perronniveau te komen, komt naar schatting
dan op 1 tot 1,3 minuut kloktijd, dit nog zonder rekening te houden
met eventuele extra tijd voor horizontale looproutes. Deze kloktijd
moet worden gewogen als 1,5 tot 2,3 minuten belééfde reistijd.
Voor voor- en natransport moet namelijk een gewicht van circa
1,5 tot 1,8 gehanteerd worden ten opzichte van de reistijd in het
voertuig, waarbij voor onprettige omstandigheden en voor zakelijke motieven met de bovenwaarde gerekend moet worden. Ten
opzichte van de becijferde gemiddelde reistijdwinst van zes minuten zijn dit géén verwaarloosbare getallen.’
Met andere woorden: de onderzoekers vonden 3,2 miljard euro
voor een belééfde tijdwinst van hooguit 3,7 tot 4,5 minuten, eventuele looproutes niet eens meegerekend, toch wel aan de prijzige
kant. Nog afgezien van onprettige omstandigheden en zakelijke
motieven. En wat kost zo’n analyse van maatschappelijke kosten en
baten wel niet?
Laten we ook daar eens aan denken als we op (of na) 22 juli 2018
in de Noord/Zuidlijn stappen: het heeft een aardige duit gekost,
maar de maatschappelijke baten zijn niet te verwaarlozen.
En die zouden nog aanzienlijk kunnen worden opgekrikt indien de
gemeente op korte termijn zou besluiten het Station Sixhaven met
voorrang te bouwen. Het zou onder meer niet alleen de belééfde
maar ook de reële drukte op de pont doen afnemen.

Het eindpunt van de Noord/Zuidlijn in AmsterdamNoord: station Noord in de wijk Elzenhagen. Rechts het
stadsdeelkantoor.
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De toekomstige toegang tot het station Rokin bij de

De aanleg van de Noord/Zuidlijn aan de Vijzelgracht.

Langebrugsteeg.

Linksonder het Weteringcircuit.

De toegang tot het toekomstige station rai op het Europaplein.
Links de rai, boven het Scheldeplein en de Scheldestraat.
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De wijk Het Dok op het terrein van de voormalige scheepswerf
Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (adm). Midden onder
het heel bescheiden Monument voor de Scheepsbouw.

Links de Ponthaven van het gvb aan de Aambeeldstraat.
Rechts van onder naar boven de Johan van H
 asseltweg,
die de Vogelbuurt doorkruist.

De voormalige Kromhout-Storkhal biedt nu onderdak
aan ‘industriële evenementen’ en restaurant Stork. Links
het Motorkanaal als plezierjachthaven. Op de achtergrond de Meeuwenlaan.
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Deel van Floradorp met onderaan de Kamperfoelieweg en
bovenaan de ovaalvormige Binnenhofstraat.
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Het toekomstige station Noorderpark op de Nieuwe
Leeuwarderweg ter hoogte van de Johan van Hasseltweg.
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Amsterdam-Noord,
‘een stedenbouwkundige fout’
Amsterdam-Noord beslaat ongeveer een kwart van het Amsterdamse grondgebied en herbergt tien procent van de Amsterdamse
bevolking. De stad Amsterdam heeft er sinds 1393 zeggenschap,
maar het grondgebied was toen niet veel groter dan een klein
stukje Volewijck. Daar hing men tot 1795 de lichamen op van ter
dood veroordeelden na hun executie op de Dam, ter vermaning. En
ook wel tot vermaak, want een zondags vaartochtje naar het Galgenveld was niet ongebruikelijk, en uiteraard ook heel leerzaam. Bij
stevige wind bewogen de lijken – sinds de zomer van 2016 kan men
in Noord weer mensen hoog in de lucht zien schommelen op de
A’dam Toren.
Noord kreeg vooral betekenis voor de stad toen in 1824 op
initiatief van koning Willem I het Noordhollandsch Kanaal was
gegraven en zeeschepen vanaf Den Helder deze route naar
Amsterdam konden kiezen en zo de ondiepte van Pampus voor de
monding van het IJ vermijden. Vijftig jaar en twee koningen later
werd het Noordzeekanaal geopend en werd het Noordhollandsch
Kanaal voor de zeevaart overbodig.
Maar in die halve eeuw was Noord herontdekt. In 1877 werd de
Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (adm) aan de noordoever
gevestigd, voornamelijk een onderhouds- en reparatiewerf, in 1894
gevolgd door de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij
(ndsm), en allengs door andere ondernemingen als Fokker, Draka,
Kromhout, Shell en Ketjen, de zware industrie kortom. De noord
oever van het IJ was industrieel gebied geworden, waarachter zich
woongebieden ontwikkelden voor de arbeiders in die bedrijven.
De verbinding met de stad op de zuidoever was pover – en niet
alleen in fysiek opzicht. Behoorde Noord eigenlijk wel tot Amsterdam? Voor wie er niet werkte, ontbrak de noodzaak om erheen
te gaan. Het was een dynamisch gezicht over het IJ, vooral de
scheepswerven, maar dat daarachter mensen woonden, Amsterdammers zelfs, drong zich niet onontkoombaar op.
Integendeel. ‘De sterke uitgroeiing van de nederzetting aan
de overkant van het IJ heeft zich, door de daaruit voortvloeiende
gevolgen, als een stedenbouwkundige fout doen kennen,’ schreven
de bedenkers van het Algemeen Uitbreidingsplan voor de stad in
1934. Veel bruter hebben weinigen zich over Noord uitgelaten. Het
voornaamste argument van de Dienst Stadsontwikkeling om Noord
te bejegenen als een nederzetting, en bovendien op de verkeerde
plek, was de vrees dat bij een sterke groei op de noordelijke oever
het postverkeer alleen maar drukker zou worden en de scheepvaart
op het IJ zou belemmeren.
De verbinding tussen de linker- en rechteroever is van begin af
aan een probleem geweest en gebleven. Met de pont oversteken
is een leuke ervaring – maar minder als je er iedere dag gebruik
van moet maken. In 1957 werd de Schellingwouderbrug geopend,
de eerste vaste verbinding met de noordoever, maar bepaald niet
rechtstreeks van stadshart tot het noordelijke hartgebied. In 1968
volgde de IJtunnel (alleen voor autoverkeer, en met de eerste afslag
in Noord voorbij de Johan van Hasseltweg), en in 1990 de Zeeburgertunnel die rechtstreeks aansluit op de A10, om Noord heen.
Kortom: het zijn voornamelijk verbindingen om het IJ te overbruggen, niet om de twee delen van één stad te verbinden. En nu er met
de Noord/Zuidlijn een snelle verbinding met het openbaar vervoer
komt, ligt de eerste van de twee haltes in Noord nog iets verder
dan de eerste afslag van de IJtunnel.
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In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw ging een
groot deel van de Nederlandse scheepsbouwindustrie verloren:
in Amsterdam als eerste de ndsm, een paar jaar later de adm, en
nog later andere industrieën in de zware sector. Het was een klap
voor de Amsterdamse economie en in het bijzonder voor Noord.
Maar het had op den duur als bijwerking dat Noord van karakter
veranderde. Van industriegebied-met-woonwijken veranderde het
allengs in woonwijken rond een voormalig industriegebied waar
zich andere activiteiten ontplooiden. Die ontwikkeling is nog altijd
gaande, en de boventoon wordt daarbij gevoerd door bezigheden
die wat vaag worden samengevat in ‘creatieve industrie’.
De ‘Noorderlingen’ zijn niet langer als van nature territoriaal
gebonden aan de industrie. En op de zuidelijke oever is langzaamaan het besef doorgedrongen dat Noord werkelijk bij Amsterdam
hoort.
De betrekkelijke onzichtbaarheid van Noord had ook voordelen
op een beperkt gebied. In Noord kregen in de eerste helft van de
vorige eeuw nieuwe opvattingen over volkswoningbouw ruime
kansen. De tuindorpen Nieuwendam, Buiksloot, Buiksloterham en
Oostzaan, en buurten als de Van der Pekbuurt, het Vogeldorp en
het Disteldorp waren stadsuitbreidingen waar de in 1915 opgerichte
gemeentelijke Woningdienst redelijk ongestoord zijn gang kon
gaan, min of meer buiten het zicht van de gemeenteraad, en redelijk onafhankelijk van de verder zo machtige Dienst der Publieke
Werken. Er werd behalve door de Woningdienst ook veel gebouwd
door de woningcorporaties. De bouwwijze in deze buurten gaf het
stadsdeel in die tijd op sommige plekken een dorps karakter, in
tegenstelling tot de naoorlogse wijken Buikslotermeer en Banne
Buiksloot.
Jan Ernst van der Pek, naar wie een – nu hippe – buurt in Noord
is vernoemd, was een van de eerste Nederlandse architecten die
zich voluit op de volkswoningbouw stortte. Hij was medeoprichter
van de NV Bouwonderneming ‘Jordaan’, ontwierp voor deze firma
blokken arbeiderswoningen in de verkrottende Goudsbloemstraat
en aan de Lindengracht (1898) en later het monumentale Amsterdamsch Tehuis voor Arbeiders in de Marnixstraat (1918).
Noord is de laatste jaren onderhevig aan een proces waarvoor
het Engelse begrip ‘gentrification’ het meest gangbaar is. Oude
wijken, die aan verarming, verwaarlozing en verkrotting ten prooi
dreigen te vallen, kunnen daarvoor worden behoed door particuliere investeringen: woningcorporaties doen daartoe een deel van
hun bezit in de vrije verkoop. Daardoor wijzigt zich de sociaaleconomische samenstelling van de bevolking en daarmee het karakter
van de wijk. De verwaarlozing en verkrotting komt tot stilstand, en
in het kielzog van de nieuwe bewoners komen er koffietentjes en
een biologische markt.
Dat proces heeft zich in Amsterdam als eerste voltrokken in
de Jordaan, is nu al langere tijd gaande in de Pijp en begint in de
Transvaalbuurt van de grond te komen. Ook komt het op gang op
plekken in Noord zoals de Bloemenbuurt en de Van der Pekbuurt.
De verdere ontsluiting van Noord door de aanleg van de Noord/
Zuidlijn werkt dat proces geenszins tegen.

De kruising Beemsterstraat en Werengouw in Nieuwendam-Noord.

Winkelcentrum Buikslotermeerplein. Linksonder het
woningcomplex Het Breed. Geheel linksboven Station Noord, het
eindstation van de Noord/Zuidlijn.

De Vogelbuurt. In het midden het Koekoeksplein.

De Van der Pekbuurt, met rechtsonder het Buiksloterkanaal en
linksboven het Meidoornplein.
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Het W.H. Vliegenbos met direct rechts daarvan de
Nieuwendammerdijk. Nog meer naar rechts loopt van onder naar
boven de Purmerweg naar de Waddenweg.

36

de grote amsterdam onbewolkt

37

noord

38

de grote amsterdam onbewolkt

Durgerdam. Linksboven de A10 en Nieuwendam-Noord.

De stad gezien vanuit Landelijk Noord over het Buiten-IJ.
Rechts Durgerdam.
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Het forteiland Pampus, met 4000 heipalen verankerd op het Muiderzand in het huidige IJmeer, moest Amsterdam beschermen tegen de vijand die vanaf
de Zuiderzee de stad zou willen binnenvallen. In 1895 was het fort voltooid, in 1933 werd het weer gesloten, twee jaar na het voltooien van de Afsluitdijk,
die van de zee een meer maakte. De vijand kwam toch, maar niet over zee.

De drijvende woningen of waterwoningen van Steigereiland.
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ijburg / oost

IJburg met op de voorgrond de A10. In het midden de IJburglaan.

Het Haveneiland-West van IJburg.
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Blijburg, het strand van IJburg.

IJburg. Boven het Steigereiland, links het Diemerpark,
rechts daarvan het Kleine en het Grote Rieteiland.
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ijburg / oost

Midden onder de Jaap Eden kunstijsbaan in de Watergraafsmeer.
Linksonder de begraafplaats De Nieuwe Ooster, linksboven Park
Frankendael.

Betondorp, officieel Tuindorp Watergraafsmeer, is behalve als

De kleine woonwijk Jeruzalem – officieel Tuindorp Frankendael –

geboortegrond van Johan Cruijff ook niet onbekend als het eerste

in de Watergraafsmeer werd kort na de oorlog aangelegd door

voorbeeld van sociale volkswoningbouw in Amsterdam. De wijk

architecten van naam, onder wie Cornelis van Eesteren, Piet

werd halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw ontworpen.

Elling en Mart Stam, als vingeroefening voor de veel omvangrijker
tuinsteden die aan de westkant van de stad in voorbereiding
waren. In 2010 kreeg de gehele wijk de status van rijksmonument.
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Woningen op het terrein van het voormalige stadion van Ajax, De

Oostpoort, een nieuwe woon- en winkelwijk op het terrein van

Meer, aan de Middenweg.

de voormalige Oostergasfabriek. Links en boven de spoorbanen
richting Muiderpoortstation, onder de Linnaeusstraat, rechts de
Ringvaart.
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watergraafsmeer / oost

De Dapperbuurt. In het midden de Dapperstraat met de
Dappermarkt. Halverwege de straat het Dapperplein.
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De Indische buurt met in het hart van de foto het Javaplein.
Vandaar naar linksboven de Borneostraat, naar rechtsonder de
Javastraat. Links van het plein de zogeheten Berlageblokken.
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indische buurt / oost

Het Transvaalplein (met woningen ontworpen door H.P. Berlage)

Het Steve Bikoplein in de Transvaalbuurt. Rechtsboven de

aan de Transvaalstraat. In het midden de Smitstraat.

Tugelaweg, van linksboven naar rechtsonder de Pretoriusstraat en
van linksonder naar rechts midden de Laing’s Nekstraat.

De Transvaalkade bij de Vaalrivierstraat.
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Woningen die bijdragen
aan ‘de volkswelvaart’
In Amsterdam kwam het beleid ten aanzien van de volkshuisvesting
honderd jaar geleden goed op gang. De bestuurlijke instrumenten
waren aangereikt in de Woningwet van 1901. Die wet gaf de gemeenten meer bevoegdheden om de woningbouw te reguleren aan de
hand van bouwverordeningen en bouwvergunningen, stelde rijkssubsidies in het vooruitzicht ten behoeve van woningverbetering
en krotopruiming en voor de ondersteuning van ‘verenigingen,
vennootschappen en stichtingen, uitsluitend in het belang van de
volkshuisvesting werkzaam’: de woningbouwcorporaties.
Amsterdam kreeg door annexaties ook letterlijk de ruimte. In
1896 al werd een groot deel van de gemeente Nieuwer-Amstel aan
het grondgebied van Amsterdam toegevoegd, waardoor onder
meer het een paar jaar tevoren gebouwde raadhuis van NieuwerAmstel aan de Amsteldijk aan Amsterdam werd toebedeeld (het
Amsterdamse stadsarchief was daar vervolgens bijna een eeuw
lang gevestigd), naast de huidige Transvaalbuurt en vrijwel het
gehele grondgebied van het huidige Amsterdam-Zuid.
In 1921 kwam het tot een nog omvangrijker annexatie: de
gemeente Sloten werd opgeheven, Nieuwer-Amstel moest
opnieuw gebied afstaan en de gemeente Watergraafsmeer
werd eveneens in haar geheel bij de hoofdstad gevoegd. Aan de
noordkant van het IJ werden de dorpen Buiksloot, Ransdorp en
Nieuwendam op eigen verzoek door Amsterdam ingelijfd. Door
deze annexaties was het grondgebied van de stad in korte tijd meer
dan verviervoudigd: van 4000 naar meer dan 17.000 hectare.
Dat regulering in de volkswoningbouw nut had, blijkt uit cijfers
over de ontwikkeling van de kosten per nieuw gebouwde woning.
Indien het prijspeil daarvan in 1914 op 100 wordt gesteld, was dit
vijf jaar later in Amsterdam gestegen tot 350. Maar doordat de
gemeentelijke overheid en de corporaties op die markt verschenen, daalde het peil weer tot 150 in 1923. Corporaties en gemeente
hadden samen dus de kwalijke gevolgen van de activiteiten van
speculanten op de markt weten te beteugelen.
Een van de eerste uitbreidingen op het nieuwe grondgebied
waar naast de gemeente ook de corporaties aan de slag gingen,
was de Transvaalbuurt. Ingedeeld naar politieke en/of religieuze
gezindte werd daar gebouwd door de woningbouwverenigingen
het Bouwfonds Handwerkers Vriendenkring, de Amsterdamsche
Coöperatieve Onderwijzers Bouwvereeniging, de katholieke
Woningbouwvereniging Het Oosten, de Christelijke Woningbouwvereniging Patrimonium en de sociaal-democratische Algemeene
Woningbouwvereniging.
Berlage tekende het stratenplan voor de wijk – een lastige klus,
want de Transvaalbuurt lag aan de buitenzijde van de kromming in
de spoorbaan naar Utrecht – en hij ontwierp zelf een aantal panden
op de kop van de Pretoriusstraat bij de Linnaeusstraat en kleinere
woningen in de Transvaalstraat en aan het Transvaalplein.
De nieuwe buurt trok vooral joodse Amsterdammers, die waren
‘weggesaneerd’ uit de Jodenbuurt rond het Waterlooplein, voornamelijk van Uilenburg. Voor 1940 bestond de bevolking in de
Transvaalbuurt voor zeventig procent uit joodse Amsterdammers.
Na de razzia’s in 1942-’43 bleef een ontzielde buurt achter.
In een ander nieuw verworven gebied, in de zuidoosthoek van
Watergraafsmeer naast de Oosterbegraafplaats (waarvan de grond
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al voor de annexatie door Amsterdam was aangekocht), voerde de
Gemeentelijke Woningdienst onder aanvoering van de directeur
Arie Keppler een experiment uit. Daar werd een wijk gebouwd, het
Tuindorp Watergraafsmeer, waarvan de huizen uit beton waren
opgetrokken. Het gebruik van het betrekkelijk nieuwe materiaal
moest inzicht geven in zijn mogelijkheden voor de woningbouw,
maar betekende tevens een aanzienlijke besparing in de kosten
aan materiaal en mankracht ten opzichte van bouwen met baksteen. De nieuwe wijk werd uitgevoerd in laagbouw, met veel groen
en hofjes. De Amsterdammers zagen dat groen al snel over het
hoofd en gaven de wijk de naam Betondorp (Gerard Reve, die er is
geboren, zou dat in zijn boek De avonden enigszins verzachten tot
Cementdorp). De deugdelijkheid van beton voor woningbouw werd
er overigens mee aangetoond: een eeuw later staat de wijk er nog,
en er is zelden gezinspeeld op toekomstige afbraak.
Arie Keppler speelde als directeur van de Gemeentelijke Woningdienst naast zijn zwager Floor Wibaut een vooraanstaande rol in de
ontwikkeling van de volkshuisvesting in Amsterdam. Hij was opgeleid aan de huidige TH Delft, toen nog de Polytechnische School,
waar hij via zijn hoogleraar Pekelharing in contact kwam met het
socialisme. Hij was een van de oprichters van de Sociaal-Technische
Vereeniging van Sociaal-Democratische Ingenieurs en Architecten, die streefde naar de bevordering van ‘de volkswelvaart’, onder
meer door een goede volkshuisvesting. Zo werd hij onder meer
voorzitter van de vereniging De Arbeiderswoning.
In 1905 kwam hij in dienst bij Bouw- en Woningtoezicht in
Amsterdam en nam daar het initiatief tot de oprichting van een
gemeentelijke woningdienst, waarvan hij de eerste directeur werd.
Hij lag voortdurend overhoop met de dienst Publieke Werken, die
hem als concurrent beschouwde, en met particuliere aannemers,
die hij van speculatie en prijsopdrijving betichtte. Zijn wethouder
Monne de Miranda moest hem ooit in de gemeenteraad verdedigen toen hij zich weer eens weinig vleiend had uitgelaten over het
particulier initiatief in de woningbouw. ‘De directeur is een lastig
man,’ zei De Miranda bij die gelegenheid. ‘Maar hij is ook een geniaal man. Zelfs ver buiten de grenzen wordt hij zeer gewaardeerd.
Van zo iemand verdraagt men wel eens wat.’
Keppler gaf ook ruim baan aan de architecten van de Amsterdamse
School, die behalve in het Plan Zuid zich ook konden uitleven in
de arbeiderswijk langs de Spaarndammerdijk ten westen van het
Centraal Station, een wijk bestemd voor werkers in de haven en bij
het spoor. Daar ontwierp Michel de Klerk aan de Zaanstraat drie
blokken arbeiderswoningen waarbij alle registers werden opengetrokken. In het voormalige postkantoor dat tot het complex
behoorde, Het Schip, is nu museum Het Schip gevestigd, gewijd
aan de Amsterdamse School. Ook Karel de Bazel, wiens Amsterdamse opus magnum aan de Vijzelstraat staat, bouwde woningen
in de buurt, aan het Zaandammerplein.
Vreemde speling van het lot: De Bazel overleed in 1923 op
54-jarige leeftijd in de trein naar Amsterdam. Hij was op weg naar
de begrafenis van De Klerk, die plotseling en zeer jong (op 39-jarige
leeftijd) was gestorven.

Linksboven de Transvaalstraat, midden van links naar rechts de
Schalk Burgerstraat, onderaan de Kraaipanstraat.
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De Wibautstraat in Oost ondergaat een metamorfose, met bomen en een grasperk tussen de rijbanen. Linksonder het voormalige gebouw van de
Volkskrant, nu Volkshotel, en daar tegenover het voormalige gebouw van Het Parool, nu Student Hotel. Daar weer boven het rijksmonument De
Ambachtsschool. Aan het einde van de straat links het voormalige Rijksbelastingkantoor, nu in gebruik bij de Hogeschool van Amsterdam.
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De Wibautstraat bij het Weesperplein. Onder de Singelgracht,
linksboven het Boerhaaveplein.
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o o s t e r pa r k b u u r t / o o s t

Het Kastanjeplein (links) en het Eikenplein (rechts) tussen de

Onder van links naar rechts de Ruyschstraat, van onder naar

Tweede en Derde Oosterparkstraat.

boven de Camperstraat naar het Boerhaaveplein.

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (olvg-Oost) tussen het
Oosterpark (linksonder) en de Camperstraat (midden rechts).
Achter het ziekenhuis de Eerste Oosterparkstraat.
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Het Oosterpark. Linksonder het olvg-Oost, boven het

Het Entrepotdok (voor) met erachter in het midden de Oosterkerk aan

Tropenmuseum.

de Wittenburgergracht. Links het Scheepvaartmuseum en het Marine
Etablissement. Op de achtergrond de Piet Heinkade en het Java-eiland.
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Campus van de Universiteit van Amsterdam op het Roeterseiland.
Links de Singelgracht, onder en rechts de Plantage Muidergracht
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oostelijke eilanden / centrum

Het Zeeburgerpad met rechts daarvan de Nieuwe Vaart en links

Het stadsstrand van café Roest aan de Wittenburgervaart op

het Lozingskanaal.

Oostenburg.
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oostelijke eilanden – zeeburg / centrum

Oostelijk Havengebied: de J.F. van Hengelkade en de

De Entrepothaven en de kop van het Borneo-eiland.

Seinwachterstraat op Sporenburg.

Onder de Zeeburgerkade op het Cruquiuseiland langs de

Het Emerald Empire en ‘watervilla’s’ op de kop van het knsm-

Entrepothaven, boven het Borneo-eiland.

eiland, ontworpen door Jo Coenen, die ook het masterplan voor
het hele eiland tekende.

De oostkant van de stad in vogelvlucht. Op de voorgrond het Oostelijk Havengebied met vanaf rechts het knsm/Java-eiland, Sporenburg, het Borneoeiland en Cruquiuseiland.
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Stadsoverzicht met op de voorgrond de Oostelijke Eilanden: Oostenburg, Wittenburg en Kattenburg. In het hart van de foto het Open Havenfront met het
Oosterdok, rechts de Piet Heinkade.
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oostelijke eilanden / centrum

De zuidelijke toegang tot de IJtunnel met daarboven het dakterras

De Montelbaanstoren (bijnaam: Malle Jaap), een voormalige

van het technologiemuseum Nemo (1997, Renzo Piano).

vestingtoren uit 1516 op de kruising van de Oude Schans en de
Waalseilandsgracht. Boven het Oosterdok.

Uilenburg, met in het midden de Nieuwe Uilenburgerstraat, onder de Uilenburgergracht en boven de Oude Schans. De zijstraten zijn de Nieuwe
Batavierenstraat (boven) en de Uilenburgerwerf. Rechts van deze straat staat de kleine Uilenburgersjoel uit 1766. De sjoel werd in mei 2016 na jaren van
verwaarlozing, verval en restauratie officieel weer in gebruik genomen en dient als tehuis voor de joodse gemeente Beit Ha’Chidush.
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nieuwmarkt - lastage / centrum

Gezicht op de binnenstad vanaf de IJ-zijde van het Centraal

De Geldersekade met erboven de Zeedijk die naar de Prins

Station. Geheel links de Sint Nicolaaskerk, in het midden het

Hendrikkade loopt. In het midden de Oudezijds Voorburgwal.

Damrak en de Beurs van Berlage, midden rechts de koepel van de
voormalige Ronde Lutherse Kerk aan het Singel.

TekstpaginaCentrum 4p

Overvloed en onbehagen
‘Er zijn duizend manieren om in Amsterdam de tijd aangenaam
door te brengen. Men gaat kijken naar de aankomst van de schuiten die de melk van de Utrechtse zijde aanvoeren. Men volgt de
schuiten die verhuisboedels transporteren, met de dienstmeisjes
onder hun heldere mutsjes op de achtersteven staand. Men
brengt een half uur door in het torentje op het paleis, vanwaar
men het overzicht heeft op het IJ, het gewezen Haarlemmermeer,
de rode daken van Zaandam, en dat fantastische bos van masten,
torens en molens. Men kijkt naar het baggeren van de modder
uit de grachten, het dichtdraaien van sluizen en bruggen, naar de
duizenden voorzorgen die deze vreemde stad vereist, die jaarlijks
vierhonderdduizend gulden moet uitgeven om haar wateren in
orde te houden.’
Een impressie van de stad in 1873, in de woorden van een
Italiaanse toerist, de schrijver Edmondo de Amicis.
Anderhalve eeuw later veroorzaakt het toerisme in Amsterdam
overvloed en onbehagen. Jarenlang is er geld gepompt in de
bevordering van het toerisme, in ‘Amsterdam Promotion’. Nu
die inspanningen resultaat afwerpen, voelt een deel van de
stadsbevolking zich onder de voet gelopen. De belangstelling van
de toeristen gaat namelijk niet uit naar Buitenveldert of Bos en
Lommer, ze lopen niet in groepen achter hun gids aan door de Jan
van Galenstraat of over de Insulindeweg –maar ze veroorzaken
wel permanente files in de onderdoorgang van het Rijksmuseum,
richten chaos aan op de grachten en in de Jordaan, versperren de
toegang tot de coffeeshops in de Haarlemmerstraat, verdringen
zich op de parterre van het warenhuis Babylon, de reproductie van
de Zonnebloemen van Van Gogh samen met de selfie stick onder
de arm geklemd, en de meest ondernemende detachementen
worstelen zich langs of door het Centraal Station naar en op de
pont om vanaf de toren aan de overkant van het IJ een blik te
werpen op het torentje van het paleis en vallen aan het einde van
een vermoeiende dag in slaap in een rondvaartboot.
Ai, Amsterdam… ‘Duizend manieren om de tijd aangenaam door
te brengen’, maar daar heeft de toerist aan het begin van het derde
millennium geen tijd voor. Er is te veel dat gezien moet worden,
bovenal te veel dat ‘gedeeld’ moet worden met de thuisblijvers,
want men is op dit punt in de geschiedenis van de mensheid
nergens geweest zonder dat daar terstond digitaal bewijs voor
wordt geleverd.
Maar het centrum van Amsterdam is relatief klein, niet
berekend op massa’s, en niet iedere toerist beschikt over de
middelen en de connecties om met een vloot helikopters op het
Museumplein te landen voor een photo opportunity ‘Mr President
Meets Mr Rembrandt’.
Dat kan ook niet de preoccupatie zijn geweest van de eerste
bewoners van deze stad, die aan het einde van de twaalfde of in het
begin van de dertiende eeuw aan de monding van de Amstel terpen
opwierpen om droge voeten te houden in dit veengebied. Toch was
hun onderneming naar omstandigheden een onmiddellijk succes.
Rond het jaar 1300 kreeg ‘Aemstelredamme’ al stadsrechten – een
stad weliswaar die uit niet veel meer bestond dan twee bebouwde
stroken aan weerszijden van de Amstel, met elkaar verbonden door
een dam in de rivier, ongeveer op de plek van de Dam waar nu het
Nationaal Monument staat.
In dezelfde eeuw werd het woongebied uitgebreid met het
graven van de eerste grachten: de burgwallen aan beide zijden,
de huidige Oudezijds Voor- en Achterburgwal aan de oostkant,
de Nieuwezijds Voorburgwal en de Spuistraat aan de westkant.
Er werd een begin gemaakt met de bouw van kerken, de Oude
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Kerk en de Nieuwe Kerk. Kloosters werden gesticht, vooralsnog
buiten de wallen. In het begin van de vijftiende eeuw werd de stad
uitgebreid met nieuwe grachten: de Kloveniersburgwal enerzijds,
het Singel aan de andere kant. Alle grachten mondden op hetzelfde
punt uit in de Amstel, bij het Muntplein. Rond de stad werd aan het
eind van de vijftiende eeuw een verdedigingsmuur gebouwd met
poorten, waarvan de Waag (Sint Antoniespoort) en de Munttoren
(de Regulierspoort) behouden zijn.
Amsterdam richtte zich in de vijftiende eeuw al op de internationale handel, import zowel als export. De handel was in die dagen
nog vooral met het gebied rond de Oostzee. Een belangrijk importproduct was bier, haring wordt geëxporteerd. Het betekende
tevens dat de stad zich naast handel ook op transport ging richten.
De scheepvaart en de scheepsbouw ontwikkelden zich in hoog
tempo.
In 1613 werd door het stadsbestuur, de regenten, een cruciaal
besluit genomen. De stad moest opnieuw worden uitgebreid. Men
besloot het oude patroon van de concentrische grachten aan te
houden: de Herengracht, de Keizersgracht en de Prinsengracht
worden gegraven vanaf het IJ tot aan de Amstel, met daar in een
redelijk brede bocht omheen de Singelgracht. Voor het werkvolk
werd in het noorden van het nieuwe stadsgebied, buiten de Prinsengracht en haaks daarop, een nieuwe wijk gebouwd, de Jordaan.
Maar onderscheid moest er zijn: voor de afwatering in dat gebied
werden de bestaande boerensloten uitgediept en gepromoveerd
tot grachten. Veel ruimte had het werkvolk niet nodig.
Daarmee kon men een halve eeuw vooruit. Daarna werd besloten tot een vierde grote uitbreiding, bekend als de Vierde Uitleg,
waarbij het stadsgebied werd doorgetrokken naar de Oostelijke
Eilanden, Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg, die vanaf 1655
door de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Admiraliteit
waren aangelegd voor de uitbreiding van de scheepsbouwindustrie
en de bouw van pakhuizen voor de opslag van goederen.
Daarmee kreeg de stad de contouren die zij twee eeuwen zou
behouden. Pas daarna bleek de sprong nodig over de Singelgracht,
inmiddels reikend tot het IJ. De Vierde Uitleg was zeer ruim
bemeten, te ruim: een groot gebied aan de oostkant bleek
onverkoopbaar voor woningbouw en daarom werden de percelen
grond op langjarige basis verhuurd. Er ontwikkelde zich een
recreatiegebied met tuinen en uitspanningen, dat werd aangeduid
als de Plantage. In 1682 werd de Hortus Botanicus er gevestigd, de
voorloper van de farmaceutische industrie waar geneesmiddelen
werden gewonnen uit kruiden, en die bij de stadsuitbreiding was
verdreven van zijn oorspronkelijke plek op de kruising van de
Utrechtsestraat en de Keizersgracht.
Anderhalve eeuw later nestelde zich niet ver van de Hortus de
dierentuin Artis.
In het deel van de stad buiten de Plantage werd overigens in
de loop van de tijd van alles gebouwd, gesloopt, herbouwd en
verbouwd. Amsterdam veroorloofde zich in de Gouden Eeuw
een imposant stadhuis op de Dam, dat tussen 1648 en 1665 werd
gebouwd naar een ontwerp van Jacob van Campen. Halverwege de
bouw kwam de architect in conflict met het stadsbestuur, waarna
de leiding van het project werd overgedragen aan de stadsbouwmeester, Daniël Stalpaert. In 1808 nam Lodewijk Napoleon als
koning het stadhuis in beslag als paleis – en dat is het ook na het
vertrek van de Franse bezetter gebleven. De stad heeft er in 1936
van de rijksoverheid tien miljoen gulden voor ontvangen. Maar het

gebouw wordt nauwelijks gebruikt en heeft niet veel meer dan een
symbolische functie. Het heeft daardoor iets weg van een enorm
decorstuk in een stomme film.
Hoe men het ook wendt of keert, het stadhuis van Amsterdam
staat nog steeds op de Dam. Nu bevindt zich op het Waterlooplein,
ooit het hart van de Jodenbuurt, een lelijk kantoorgebouw met een
niet onaardige aanbouw: de Stopera.
In 1948 al was bedisseld dat het nieuwe stadhuis van
Amsterdam op die plek zou komen, en een operagebouw aan
het Frederiksplein. Voor het stadhuis was zelfs een ontwerp
voorhanden, dat in 1939 was gemaakt door de architecten Berghoef
en Vegter en onmiddellijk na de oorlog werd bekroond. In 1954 ging
de gemeenteraad akkoord, in 1956 werkten de architecten het plan
verder uit en ook die versie werd aanvaard. Maar tot de uitvoering
is het nooit gekomen.
In 1964 werd een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuw
ontwerp. Aan de Weense architect Wilhelm Holzbauer werd in
1969 de hoofdprijs toegekend. Maar de financiering kwam niet
rond: provincie en rijk, die zouden moeten meebetalen, vonden het
gebouw te duur. Inmiddels was de plek voor het operagebouw aan
het Frederiksplein al vergeven aan De Nederlandsche Bank.
In 1979 wilde Holzbauer nu eindelijk wel eens het stadhuis gaan
bouwen, en van de nood een deugd makend, schetste hij een nieuw
ontwerp voor een combinatie van opera en stadhuis: twee voor
de prijs van één. Dat ontwerp werd door alle instanties aanvaard,
hoewel er vanuit de bevolking hevig werd geprotesteerd onder de
leuze: ‘Het Stadhuis staat op de Dam’. Maar in 1986 werd dan toch
het stadhuis annex opera geopend aan het Waterlooplein.
In 2016 werden er plannen aangekondigd om het stadhuisgedeelte wat te gaan vertimmeren teneinde een verbinding tot stand
te brengen met de markt op het plein. Een plein dat geen plein met
een markt meer is, maar een looproute langs marktkramen.
In de loop van de negentiende eeuw verdwenen een aantal
zeventiende-eeuwse grachten. De Goudsbloemgracht werd in 1856
de Willemsstraat, de Anjeliersgracht vijf jaar later de Westerstraat,
de Nieuwezijds Achterburgwal de Spuistraat (1867), het Spui werd
gedempt in 1882, de Leprozengracht tussen de Mozes en Aäronkerk
en de Blauwbrug in hetzelfde jaar, een deel van het Damrak in 1883,
de Nieuwezijds Voorburgwal en de Martelaarsgracht een jaar later,
de Rozengracht in 1889, de Elandsgracht (1891), de Lindengracht,
de Warmoesgracht, de Palmgracht (1895) en een stukje Lijnbaansgracht in 1909 (nu het Kleine-Gartmanplantsoen). In de jaren dertig
van de vorige eeuw werd ook de Amstel teruggedrongen door de
demping van een deel van het Rokin voor de aanleg van een parkeerterrein. Dat is inmiddels verdwenen ten behoeve van de aanleg
van de Noord/Zuidlijn. In de nabije toekomst zal hier waarschijnlijk
een plantsoen komen.

geduwd. In 1864 schreef Thorbecke, de voorzitter van de ministerraad, aan zijn echtgenote dat hij bij een bezoek aan de hoofdstad
‘eerst het toekomstig terrein van den spoorweg, voor het gehele
water- of IJ-front van Amsterdam, van het station van den Hollandschen spoorweg ten westen [Station Willemspoort] tot op
den Zeeburgschen dijk’ had verkend. ‘Den Haag’ had dus al beslist,
terwijl in Amsterdam nog een debat woedde over de beste plek
voor een hoofdstation als schakel tussen de bestaande spoorlijn
naar Den Helder en de lijn naar Utrecht.
Het stadsbestuur was geporteerd van de Leidsepoort, die
daartoe twee jaar eerder was gesloopt (nu staat er het American
Hotel), en de stadsingenieur J.G. van Niftrik maakte in 1866 nog
hoopvol een uitbreidingsplan met een hoofdstation op de plek van
het huidige Sarphatipark (klein ongemak: de Reguliersgracht zou
dan moeten worden gedempt). Toen Thorbecke met zijn besluit in
de openbaarheid kwam, protesteerde het stadsbestuur dan ook
hevig: Amsterdam zou worden afgesloten van het IJ!
Maar Thorbecke hield de poot stijf. Amsterdammers lagen
volgens hem altijd dwars: ‘Tegenwerken, ophouden is de leus.’ De
hervormer van de grondwet zou de opening van het station, naar
een ontwerp van de architect Pierre Cuypers (ook van het Rijksmuseum) en gebouwd op drie kunstmatige eilanden in het IJ, in 1889
niet meer meemaken. Hij overleed in 1872. Maar hij kreeg in 1876
toch een standbeeld – Amsterdammers zijn geen wrokkig volk.
Het idee dat het hoofdstation op de verkeerde plek terecht
was gekomen, bleef echter knagen. In 1914 nam H.P. Berlage in zijn
Plan Zuid een groot station op en situeerde het op de plek van het
huidige Station Zuid. En ook nu nog zijn velen ervan overtuigd dat
een vrij uitzicht op het IJ de stad ten goede zou zijn gekomen.
Na jaren waarin het Centraal Station een bouwplaats was waar
goeddeels buiten het zicht van reiziger en passant, ondergronds of
achter hekken, wonderlijke dingen gebeurden, is het nu gereed.
Op een enkel klusje na. De NS, die eigenaar is van het bovengrondse deel van het station, heeft aangekondigd dat teneinde het
treinverkeer te kunnen intensiveren het onder meer nodig is de
perrons te verlengen en te verbreden en zowel de oostelijke als de
westelijke tunnel te verbouwen.
De werkzaamheden beginnen tegen 2020 en zullen enkele jaren
in beslag nemen…

Een planologische beslissing met verstrekkende gevolgen werd
halverwege de negentiende eeuw Amsterdam door de strot

Het Rokin (onder) en de Nieuwezijds Voorburgwal (boven) tussen

De Oude Kerk, van oorsprong de Sint Nicolaaskerk, is de oudste

Spui (linksboven) en Duifjessteeg (rechtsonder). Aan het Rokin de

kerk van Amsterdam, gebouwd en uitgebreid tussen 1300 en 1565,

voormalige Nieuwezijds Kapel, boven zien we het Begijnhof met

en grondig gerestaureerd tussen 1951 en 1975 en nogmaals tussen

de Engelse kerk, rechts daarvan het Amsterdam Museum.

1994 en 1998. Aan de voet van de toren ligt het Oudekerksplein, de
koorzijde grenst aan de Oudezijds Voorburgwal.
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De Dam, met links het Koninklijk Paleis (het voormalige stadhuis

Nieuwbouw aan het Rokin op de plek van de gesloopte Fortisbank.

uit 1655) en de Nieuwe Kerk (gebouwd tussen 1400 en 1548).

Links de Dam, onder de Kalverstraat en boven de Oudezijds

Geheel links de Nieuwezijds Voorburgwal, midden boven het

Voorburgwal.

Damrak.
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Het Damrak tussen de Prins Hendrikkade (rechts) en de Beurs

De Nieuwezijds Voorburgwal tussen de Sint Luciënsteeg (links)

van Berlage. Op de achtergrond links van het midden de

en de Paleisstraat. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw

Dominicuskerk aan de Spuistraat (architect Pierre Cuypers, 1893)

hadden de voornaamste kranten hier hun redacties: Het Parool, de

en rechts daarvan de Ronde Lutherse Kerk aan het Singel (1671,

Volkskrant, het Algemeen Handelsblad, De Telegraaf, Trouw en De

architect Adriaan Dorpsman, afgebrand in 1822 en herbouwd).

Tijd. Rechts het nieuwe Hotel W in het voormalige ptt-kantoor.
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centrum

De Nieuwmarkt en de Waag met daarachter de Geldersekade.
Links de Oudezijds Achterburgwal.
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Het Rokin bij de Munttoren (midden onder) en de Oude Turfmarkt (rechts). Op de hoek hotel De l’Europe, daarboven het Binnengasthuisterrein.
Links het tracé van de Noord/Zuidlijn met de zuidelijke toegang tot het Station Rokin.
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centrum
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Het Rembrandtplein, met linksboven de Utrechtsestraat, rechts

De Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein kan ook na

boven de Herengracht en rechtsonder de Reguliersbreestraat. In

bijna een halve eeuw geen genade vinden in de ogen van de

1852 werd het bronzen standbeeld van Rembrandt op het plein

Amsterdammers, die het bij herhaling tot het lelijkste gebouw in

geplaatst, maar pas in 1876 werd de naam van het plein gewijzigd

het centrum van de stad hebben uitgeroepen. Het gebouw, een

van Botermarkt in Rembrandtplein.

ontwerp van architect Marius Duintjer, werd in 1968 in gebruik
genomen op de plek waar ooit het Paleis voor Volksvlijt stond.
Midden boven de Utrechtsestraat.

Het stadhuis en het Muziektheater (de Stopera) aan het

De Utrechtsestraat (geheel links) kruist achtereenvolgens de

Waterlooplein en de Binnenamstel. Linksboven de Mozes en

Utrechtsedwarsstraat, de Prinsengracht, de Kerkstraat, de

Aäronkerk (1841), midden boven de Portugese synagoge (1675,

Keizersgracht en de Herengracht.

architect Elias Bouman) aan het Jonas Daniël Meijerplein.
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De Reguliersgracht en van onder naar boven de Prinsengracht, het

De Bazel in de Vijzelstraat tussen Keizersgracht (links) en

Amstelveld (rechts) en de Kerkstraat (links), de Keizersgracht, de

Herengracht. Architect Karel de Bazel ontwierp het gebouw voor

Herengracht. Geheel boven het Thorbeckeplein.

de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Hij overleed in 1923
tijdens de bouw, die in 1926 werd voltooid onder leiding van Dolf
van Gendt. De rechtsopvolgers van de nhm, de abn en abn-Amro

Stadsvilla’s gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw

waren er gevestigd tot 1999. Na een langdurige restauratie trok in

aan de Singelgracht ter hoogte van het Rijksmuseum. Onder de

2007 het Stadsarchief van Amsterdam in het kolossale pand.

Lijnbaansgracht en de kruising van Zieseniskade en Spiegelgracht.

Het Kleine-Gartmanplantsoen en het Leidseplein met boven de
Stadsschouwburg, links daarvan het American Hotel. Linksonder
de voormalige arrondissementsrechtbank en Huis van Bewaring
Weteringschans. Geheel links de Singelgracht.

112

de grote amsterdam onbewolkt

113

De Westerkerk aan de Westermarkt, ontworpen door Hendrick de

De Driehoekstraat (onder) en de Palmdwarsstraat in de

Keyser, voltooid in 1631 door diens zoon Pieter. De Westertoren is

noordelijke Jordaan. Linksonder de Brouwersgracht, rechtsonder

niet ontworpen door De Keyser, de bovenbouw met de keizerskroon

de Lijnbaansgracht en de Marnixstraat. Die worden verbonden

dateert van 1637. Links de Prinsengracht, rechts de Keizersgracht.

door de Palmgracht (midden) en de Palmstraat (boven).

jordaan / centrum

TekstpaginaNoordZuidlijn2p

De Jordaan:
eerste arbeiderswijk van de stad
Toen het stadsbestuur van Amsterdam begin zeventiende eeuw
besloot tot een forse uitbreiding van het grondgebied, de Derde
Uitleg waarbij de grachtengordel tot stand kwam, werd er voor het
eerst ook een gebied aangewezen voor de huisvesting van het minder gefortuneerde deel van de bevolking. Je zou kunnen zeggen dat
het Nieuwe Werck, zoals de Jordaan aanvankelijk werd genoemd,
de eerste arbeiderswijk van de stad was, bedoeld voor handwerkslieden, werklieden in de haven en de scheepsbouw. Het gebied dat
daartoe werd aangewezen, was het polderland ten zuidwesten van
de Prinsengracht.
De huizen in het Nieuwe Werck waren klein en eenvoudig, de
grachtjes en verbindingsstraten smal. Het stratenplan was geënt
op de sloten en vaarten in het voormalige boerenland. Daardoor
kwam de wijk vrijwel haaks op de grachtengordel te liggen, en sluiten de straten van het ene en het andere stadsdeel vrijwel nergens
op elkaar aan.
Het is niet met zekerheid vast te stellen wat de oorsprong is van
de latere naam, de Jordaan. Er is een theorie dat die naam aan de
wijk werd gegeven door naar Amsterdam gevluchte Franse hugenoten, van wie er zich rond 1700 twaalfduizend in de stad hadden
gevestigd. Zij zouden het Nieuwe Werck, waarvan de straatnamen
aan bloemen waren ontleend ‘les jardins’ hebben genoemd, gaandeweg verbasterd tot Jordaan. Een andere theorie, ondersteund
door tekstfragmenten uit die tijd, luidt dat de Prinsengracht wel
werd aangeduid als ‘de Jordane’, en dat die benaming mettertijd
was gaan gelden voor het aangrenzende gebied.
De wijk werd in fasen gebouwd, waarvan de eerste in 1620 en
de tweede in 1640 werd afgerond. De bouw werd grotendeels
gefinancierd door rijke burgers die hun geld wel wilden beleggen
in vastgoed. De Jordaan kreeg ook twee kerken, beide aan de Prinsengracht, waarvan de grootste, de uitbundige Westerkerk, aan de
zijde van de grachtengordel, en de kleinste, de sobere Noorderkerk,
aan de kant van de Jordaan. Beide hadden dezelfde architect: stadsbouwmeester Hendrick de Keyser, die overleed terwijl ze beide nog
in aanbouw waren.
De Jordaan raakte allengs overvol. Het woningtekort werd door
de investeerders opgelost door clandestien woninkjes te bouwen
op binnenplaatsen. Het kwam het wooncomfort, zo daar al sprake
van was, niet ten goede. Maar de situatie werd onhoudbaar toen
Amsterdam aan het einde van de negentiende eeuw, na bijna een
eeuw van stilstand, een economische opleving meemaakte. Tussen 1870 en 1900 steeg het inwonertal van de stad van nog geen
300.000 tot meer dan 500.000. De Jordaan telde in 1900 78.000
bewoners (anno 2016 nog geen 19.000 op hetzelfde oppervlak). De
Jordaan verpauperde in hoog tempo.
De overheid probeerde in te grijpen door de verkrotting aan
te pakken met het onbewoonbaar verklaren van woningen. Maar
mensen moesten ergens blijven, dus werden de onbewoonbaar
verklaarde huizen en optrekjes in het idioom van die tijd tot ‘onverklaarbaar bewoonde’ huizen en optrekjes. Er werd ‘gewoond’,
vaak met zeer kinderrijke gezinnen, in kelders en op zolders, in
clandestiene ‘achterhuizen’, in alles waar een dak op zat en wat
beschutting bood.
Het was een vruchtbare akker voor het opkomend socialisme in
zijn meer radicale vormen. De overheid werd er gezien als de vijand, de politie als tegenstander en onmiddellijk gevaar. Het kwam
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vaak tot botsingen, niet alleen na roerige actievergaderingen in
het naburige Volkspark (op de plek van het huidige Hugo de Grootplein). En soms ontstonden er rellen met ernstige gevolgen, maar
met een onbenullige aanleiding.
Dat was het geval in de zomer van 1886, toen de politie ingreep
bij een verboden volksvermaak, het ‘palingtrekken’ in de Lindengracht. Er ontstonden vechtpartijen, die de volgende dag heviger
werden: straten werden opgebroken en er werden barricades opgeworpen. De overheid stuurde er het leger op af. Er vielen bij dit
Palingoproer vijfentwintig doden.
In 1917 volgde het Aardappeloproer, waarbij behalve Jordanezen
ook Kattenburgers waren betrokken. Door misoogst en oorlogsomstandigheden (buiten Nederland woedde de Eerste Wereldoorlog)
was er een nijpend gebrek aan voedsel ontstaan. Vrouwen hadden
zich meester gemaakt van een partij aardappelen die voor het leger
waren bestemd. Opnieuw werd met harde hand ingegrepen: negen
doden en meer dan honderd gewonden.
In de zomer van 1934, op het dieptepunt van de wereldwijde
economische crisis, raakten na een protestvergadering tegen de
verlaging van de steunuitkeringen aan werklozen in gebouw De
Harmonie aan de Rozengracht, belegd door de Communistische
Partij Holland, de Jordanezen slaags met een groep nsb’ers. De
politie greep ook nu hard in. De volgende dag heerste er een oorlogstoestand in de Jordaan. Minister-president Hendrik Colijn
bezocht de wijk en beval een harder optreden. En weer werd het
leger ingezet: acht doden en meer dan vijftig zwaargewonden.
Deze episode ging de geschiedenis in als het Jordaanoproer, hoewel ook de Kattenburgers zich weer hadden doen gelden.
Al voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden er plannen gemaakt om de Jordaan te slopen, maar pas in de jaren zestig
werd dat een serieus voornemen. Er kwamen van alle kanten protesten en uiteindelijk liet men het plan varen. De wijk zou worden
opgeknapt. Maar inmiddels waren veel Jordanezen het wachten
op betere tijden moe. Ze vertrokken, zodra ze de kans kregen, naar
gemeenten als Krommenie en Lelystad, waar ze in elk geval onder
menswaardige omstandigheden konden wonen.
In de wijk werd daarna veel gesloopt en gesaneerd, maar
ook veel gerestaureerd door een geheel nieuwe ‘marktpartij’, de
jonge, goed opgeleide en goed verdienende stedelingen die zich
voor (aanvankelijk) niet al te veel geld een eigen huis konden veroorloven. De Jordaan is inmiddels, mede dankzij die particuliere
investeringen, een gewild woongebied van goede kwaliteit en met
inmiddels hoge huizenprijzen. Het inkomen van de bewoners ligt
nu boven het gemiddelde.
Het is een vorm van ‘wijkveredeling’ waarvoor in het Engels
het begrip gentrification wordt gebezigd, al noemen de oude Jordanezen het veryupping. In Amsterdam is het niet tot de Jordaan
beperkt gebleven. Het heeft zich in de jaren tachtig en negentig
ook voorgedaan in de Pijp en het is nu in vivo te aanschouwen in
sommige oude wijken in Noord.

De Herenstraat tussen Herengracht (onder) en Keizersgracht.
In het verlengde de Prinsenstraat.
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Het Karthuizersplantsoen en rechts daarvan de Karthuizersdwars-

Rechtsonder de Noorderkerk aan de Prinsengracht, ontworpen

straat in de Jordaan. Onderaan zien we de Lindengracht, bovenaan

door Hendrick de Keyser en na diens dood in 1621 van een toren

de Westerstraat.

voorzien door stadstimmerman Hendrik Staets en stadsmetselaar
Cornelis Dankerts. Linksonder de Westerstraat en in het midden
van de foto van links naar rechts de Lindengracht.

Onder de Egelantiersgracht, boven de Westerstraat. Rechtsonder

De Jordaan tussen Marnixstraat (boven) en Prinsengracht (onder).

de Eerste Egelantiersdwarsstraat, Eerste Tuindwarsstraat en Eer-

Diagonaal linksonder de Bloemgracht, rechts de Westerstraat.

ste Anjeliersdwarsstraat, in het midden van onderaf de Tweede
Egelantiersdwarsstraat, de Tweede Tuindwarsstraat, de Tweede
Anjeliersdwarsstraat en de Tichelstraat.
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Het voormalige kantoor van de Hollandsche IJzeren SpoorwegMaatschappij aan de Droogbak. Ook het gebouw wordt doorgaans
als ‘De Droogbak’ aangeduid. Het gebouw uit 1884 werd in 2000
grondig gerestaureerd en dient als kantoorverzamelgebouw.
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De Willemspoort (of Haarlemmerpoort) uit 1840 aan het

In het midden het Westerdok met de Westerdoksdijk, rechtsboven

Haarlemmerplein. Midden onder de Haarlemmerdijk, boven de

de Silodam. Links, aan de spoorbaan naar Haarlem, het Bickers

toegang tot het Westerpark, linksboven het Nassauplein en geheel

eiland, het Prinseneiland en het Realeneiland. Boven de Houtman

links de Brouwersgracht en de Vinkenstraat.

kade.

haarlemmerbuurt / centrum

Een cruiseschip op weg naar zee passeert de voormalige graansilo’s en het naastliggende appartementencomplex aan de Silodam. Op de achtergrond de
Oude Houthaven.
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Voorbereidende werkzaamheden aan de Pontsteiger in de Oude Houthaven, een wooncomplex van 90 meter hoog. Links de Tasmanstraat en de ingang
van de Spaarndammertunnel.
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Het voormalige dorp Sloterdijk te midden van een

De Haarlemmerweg met rechtsonder het voormalige ing-kantoor, dat nu

kantorenwoestijn langs de A10 West.

geschikt wordt gemaakt voor bewoning. Boven het volkstuinencomplex
Sloterdijkermeer.

Molen De Bloem (of Molen 400 Roe) uit 1786 aan de Haarlemmerweg/

De spoorbaan ten westen van Amsterdam naar Sloterdijk/Haarlem en

Nieuwpoortkade. Rechts begraafplaats Vredenhof aan het Westelijk

Zaandam, ter hoogte van het Westerpark. Links de Staatsliedenbuurt,

Marktkanaal.

rechts de Spaarndammerbuurt, op de voorgrond het Westerkanaal (rechts)
en het begin van de Singelgracht.
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De voormalige Westergasfabriek, nu onderdeel van het

Het Frederik Hendrikplein en -plantsoen, rechts de Frederik

Cultuurpark Westergasfabriek. Boven de Haarlemmerweg.

Hendrikstraat, rechtsonder de Kostverlorenkade en -vaart.

De Fannius Scholtenstraat in de Staatsliedenbuurt. Linksboven

Het Van Beuningenplein in de Staatsliedenbuurt. Van links naar rechts

het Van Limburg Stirumplein.

de Fannius Scholtenstraat. Links de Van Beuningenstraat en de Van
Boetzelaerstraat, rechts de Van Hogendorpstraat.
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Een architectonisch fantasietje van architect Rob Krier aan de Van der
Palmkade langs de Kostverlorenvaart. Onder de Van Hallstraat.
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De Centrale Markthallen (Food Center) aan de Jan van Galenstraat in
West. Links het Oostelijke, rechts het Westelijke Marktkanaal. Rechtsonder
begraafplaats Vredenhof.
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staatsliedenbuurt / we st

De Mercatorbuurt, met rechts de Jan Evertsenstraat en geheel boven de Admiralengracht.
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Het Mercatorplein. Links de Jan Evertsenstraat.
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mercatorbuurt / we st

Het Kortenaerplein (linksonder) met rechts daarvan de Slatuinenweg. Helemaal onderaan de Kostverlorenvaart en de Baarsjesweg. Bovenaan de
Chasséstraat met het kerkgebouw dat ooit de naam droeg Kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, maar nu als dansstudio dienst doet.

In het midden het Magalhaensplein met de Evangelische Kerk,

De Westermoskee aan het Piri Reisplein langs

links boven het Balboaplein, onder de Hoofdweg.

de Kostverlorenvaart.

Oud-West in vogelvlucht. Bovenaan loopt de Kostverlorenvaart,

Het kruispunt Overtoom en Nassaukade. Onder de Singelgracht.

rechts in het midden zien we De Hallen aan de Kinkerstraat.
De Hollandsche Manege, ontworpen door Dolf van Gendt in 1882,

Verticaal de Jan Pieter Heijestraat in Oud-West. Van onder af de

aan de Overtoom.

Kanaalstraat, de Wilhelminastraat, de Brederodestraat, de Eerste
Helmersstraat en de Overtoom.
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De Overtoom bij de Amstelveenseweg. Rechtsboven het Vondelpark, linksonder de Derde Kostverlorenkade/Schinkelhavenkade.
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Het Surinameplein. Onder de Surinamestraat, links de Lelylaan,
rechts de Hoofdweg.
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overtoomse sluis / zuid

Sportcomplex Ookmeer in Nieuw-West. In het midden de
Troelstralaan.
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Stadsuitbreidingen:
successen en catastrofen
Na de zeer forse annexaties van 1921, waarbij het grondgebied
van Amsterdam tot het viervoudige werd uitgebreid ten koste
van omliggende gemeenten, moest er ook worden bedacht wat
Amsterdam in de toekomst met die grond wilde doen. Er werd binnen de Dienst der Publieke Werken een afdeling Stadsontwikkeling
opgericht, waarvan de planoloog Theo van Lohuizen en de stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren de voortrekkers waren.
Zij legden in 1934 een Algemeen Uitbreidingsplan (aup) op
tafel, waarmee de stad tot het jaar 2000 vooruit zou kunnen. Volgens de berekeningen zou Amsterdam in dat jaar tussen 900.000
en 1,1 miljoen inwoners tellen. Nieuwe wijken zouden vooral aan
de westzijde worden gebouwd en een enkele aan de zuidkant. Het
leidend principe dat vooral Van Eesteren daarbij hanteerde, was
de scheiding van functies: wonen, werken, verkeer en recreatie
zouden in de nieuwe delen van de stad niet meer dooreen mogen
lopen. Dat was in die dagen op die wijze geformuleerd door de
internationale architectenorganisatie ciam onder leiding van de
Fransman Le Corbusier, waarvan Van Eesteren enthousiast lid was.
De uitvoering van het aup werd vertraagd door het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog, en daarna jarenlang gehinderd door
de grote schaarste aan geld en bouwmaterialen. Maar toen er
gebouwd kon worden in Nieuw-West, bleef het principe van de
functiescheiding overeind. Achtereenvolgens werden in de Westelijke Tuinsteden de wijken Slotermeer (van ’51 tot ’54), Geuzenveld
(’53-’58), Slotervaart (’54-’60), Osdorp (’56-’62) en Overtoomse Veld
(’58-’63) voltooid.
Het principe van de functiescheiding werd later, vanaf 1966, nog
radicaler toegepast in de Bijlmer, waar ook het autoverkeer van het
langzame verkeer, de voetganger, de fietser, werd gescheiden. De
Bijlmer was een prestigeproject. Amsterdam had jarenlang met de
regering gebakkeleid over de grond voor de nieuwe stadsuitbreiding, de Bijlmerpolder in de toenmalige gemeente Weesperkarspel.
Zeven jaar nam ‘de Bijlmerkwestie’ in het parlement in beslag
voordat de hoofdstad en vooral burgemeester Gijs van Hall hun zin
kregen.
Het plan voor de nieuwe wijk was ontwikkeld door Stadsontwikkeling, waar Van Eesteren nog steeds een grote rol speelde als
adviseur. Er zou een wijk verrijzen waarin gigantische woongebouwen in hoogbouw de toon zouden zetten. Sommigen twijfelden,
openlijk of in de coulissen, of dat nu wel de geschikte vorm zou zijn,
maar zij werden niet gehoord.
In december 1966 ging de eerste paal de grond in, eind november 1968 arriveerden de eerste bewoners. De Bijlmer bestond
uiteindelijk uit 48 enorme flats, geplaatst in de vorm van honingraten – en was na een paar jaar al een erkende mislukking. Daar
waren ook andere, sociologische en sociaaleconomische oorzaken
voor aan te wijzen, maar bepalend was uiteindelijk de onmenselijke
massaliteit en de onherbergzaamheid van de bebouwde omgeving.
Van de 48 flats werden er daarom aan het begin van de eenentwintigste eeuw twintig geheel gesloopt en de overige deels. In
Nieuw-West werden in dezelfde periode 14.000 woningen gesloopt
in een groot renovatieplan.
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Tegenover deze stedenbouwkundige catastrofen staat het succes
van de verstedelijking van het Oostelijk Havengebied, het Java- en
knsm-eiland, het Borneo-eiland, Sporenburg, de Oostelijke Handelskade en Cruquiuseiland. De eilanden dateren uit de tweede
helft van de negentiende eeuw en werden aangelegd nadat de
regering in Den Haag had besloten dat het Open Havenfront aan
het IJ moest worden gedempt om plaats te maken voor het Centraal Station. Daardoor werd Amsterdam genoodzaakt in de haven
nieuwe kaderuimte te scheppen in de vorm van eilanden in het IJ.
Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw de havenactiviteiten
definitief werden verplaatst naar de westkant van de stad, het
gebied langs het Noordzeekanaal, werden de eilanden voor de
haven overbodig. Het duurde vervolgens dertig jaar eer definitief
werd besloten dat de eilanden in hun bestaande vorm zouden
worden behouden en tot een nieuw woongebied zouden worden
ontwikkeld. Op basis van een masterplan voor elk van de eilanden,
waarin veel karakteristieke bestaande gebouwen, zoals omvangrijke pakhuiscomplexen, werden behouden, werd het voormalige
havengebied in redelijk hoog tempo ingericht als woongebied met
een grote diversiteit aan architectonische stijlen.
Een ander stedenbouwkundig experiment voltrok zich rond de
wisseling van het millennium in het IJ-meer. Het idee was niet
nieuw. Al in 1965 had het stedenbouwkundig bureau Van den Broek
en Bakema plannen op papier gezet voor een nieuwe stad in de
monding van het IJ, tussen het Zeeburgereiland en Pampus. Die
stad zou plaats moeten bieden aan 350.000 inwoners en een einde
dienen te maken aan de uittocht van Amsterdammers naar de
‘overloopgemeenten’. Maar Van den Broek en Bakema kwamen te
vroeg – Amsterdam was volop bezig zich in de Bijlmer in het ongeluk te storten.
Aan het begin van de jaren negentig werd het plan weer opgevat. Het werd aanvankelijk Nieuw-Oost genoemd, maar omdat de
ervaringen met Nieuw-West niet louter positief waren, veranderde
men de naam in IJburg, naar analogie van de Oostelijke Eilanden.
Er werd over het plan een referendum gehouden, waar weliswaar
40.000 meer mensen tegen stemden dan voor, maar toch minder
dan de vereiste 155.000, zodat het plan toch werd aangenomen.
Steigereiland, Haveneiland en de Rieteilanden werden zonder
problemen aangelegd en zijn inmiddels vrijwel volgebouwd. Centrumeiland is boven water, en daarna volgen nog drie eilanden. Het
hele project heeft door een uitspraak van de Raad van State uit
2004, en vooral door de economische crisis van 2008 vertraging
opgelopen, maar uiteindelijk zal IJburg plaats gaan bieden aan
45.000 bewoners.
Ook de bouw van de jongste wijk van Amsterdam stokte door
de crisis, maar is inmiddels weer in volle gang. Op een beperkt
oppervlakte ingeklemd tussen de A10 Zuid, Buitenveldert en het
rai-complex, schieten aan de Zuidas de woon- en kantoortorens
uit de grond. Naast de rai komt bovendien een nieuw hotel. De
ringweg zal ter plaatse op den duur onder de grond worden gestopt
in het zogeheten Zuidasdok. Dat was ook het plan met het Station
Zuid, toekomstig (voorlopig) eindpunt van de Noord/Zuidlijn, maar
daar is men vooralsnog van teruggekomen vanwege de hoge kosten. Totdat er budget is, blijven de (spoor)wegen dus bovengronds.

De Louis Couperusstraat en de Arthur van Schendelstraat in Slo-

Metro- en treinstation Lelylaan. Onder de Pieter Calandlaan.

termeer. Het buurtje wordt met sloop bedreigd. Rechtsboven de
Marokkaanse moskee El-Hijra, in 1956 geopend als doopsgezinde
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kerk met de naam Olijftak, overgegaan in gereformeerde handen

Tuinstad Slotermeer, gebouwd in de jaren vijftig, met van

en ten slotte islamitisch gebedshuis geworden.

linksonder naar rechtsboven de Henriëtte Roland Holststraat.
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overtoomse veld / nieuw-west

De Ookmeerweg in Sloten met de fameuze Oklahomaflat, waar de architecten dertien woningen aan de gevel hingen.
Daar tegenover de Woonwagenlocatie aan het Ma Braunpad.
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De Sloterplas vanuit het zuiden gezien. Links het Sloterpark, rechts de Cornelis Lelyweg, onder Meer en Vaart.
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osdorp - overtoomse veld / nieuw-west
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Nieuw Sloten. In het midden van links naar rechts de Laan

De Pieter Calandlaan (rechts) ter hoogte van het Ecuplein

van Vlaanderen en in het midden van onder naar boven het

(midden). Voor het plein de Eurokade, rechts de Anton

Maaseikpad.

Hölzelsingel.

De Waterstaatskerk aan het Dorpsplein in Sloten.

Het World Fashion Centre in Osdorp. Rechts de A10, links de
spoor- en metrobaan, midden rechts de Westlandgracht en
rechtsboven het Rembrandtpark.
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de aker / nieuw-west

Het Aalsmeerplein en de Aalsmeerweg in West. Links de

Het Hoofddorpplein in West, aangelegd in de jaren twintig van

Westlandgracht, rechts de Rijnsburgstraat en de oude

de vorige eeuw naar een ontwerp van J.M. van der Meij, en sterk

begraafplaats Huis te Vraag.

beïnvloed door het Plan Zuid. Geheel onder de Sloterkade en de
brug naar de Zeilstraat in Zuid.
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De Zuidas. Bouw van appartementen langs de A10 Zuid in de

In het hart van de foto het Hygiëaplein in Plan Zuid, doorsneden

zakenwijk bij station Zuid.

door de Marathonweg.
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stadionbuurt / zuid

Nieuwbouw aan het Stadionplein, met links op het plein een ap-

In het midden de Minervalaan en het Minervaplein. Links de

partementengebouw en rechts een hotel annex culinair centrum.

Michelangelostraat, rechts de Rubensstraat. Rechtsboven de

Voor het Olympisch Stadion de twee voormalige garagebedrijven

Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind in de Cliostraat.

die door Jan Wils, de architect van het stadion, werden ontworpen
in 1930 en 1959. Rechts de Van Tuyll van Serooskerkenweg.
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De Olympiaweg (onder) en de Sportstraat in de Stadionbuurt.

Villa’s aan de Bernard Zweerskade (langs het Zuider Amstelkanaal)

Boven de Amstelveenseweg, rechts de Turnerstraat en de

en in de Richard Wagnerstraat. Boven de Stadionweg. Aan de

Olympiakade.

Richard Wagnerstraat staat ook het kerkgebouw van de First
Church of Christ Scientist (1937, G. Friedhoff).

Voor het Apollohotel, in het hart van de foto, splitst het Amstelkanaal (vanaf rechts) zich in Noorder (boven) en Zuider (onder) Amstelkanaal en wordt
doorsneden (van onder naar boven) door de Boerenwetering.
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oud-zuid - apollobuurt / zuid

Park maakte de omliggende
huizen geliefd
Enkele welgestelde Amsterdammers, verenigd in de Bouwonderneming Willemspark, richtten in 1864 op initiatief van bankier
Christiaan van Eeghen een vereniging op met als oogmerk in hun
buurt een ‘rij- en wandelpark’ aan te leggen. Ze brachten geld bijeen voor de aankoop van een fors stuk veengrond in de gemeente
Nieuwer-Amstel, even voorbij de zuidelijke stadsgrens van Amsterdam. Ze trokken de destijds befaamde tuin- en landschapsarchitect
Jan David Zocher aan om hun plan te verwezenlijken.
Aanvankelijk werd diens schepping het Nieuwe Park genoemd,
maar nadat een gefortuneerde buurtbewoner, de architect Pierre
Cuypers (van eindeloos veel kerken, maar later ook van het Rijksmuseum en het Centraal Station) er op eigen kosten in 1867 een
standbeeld liet plaatsen van Joost van den Vondel, werd het al snel
‘het Vondelpark’. Het volk wandelde er, de rijkelui gingen er te paard.
Tot 1953 bleef het park eigendom van de vereniging. Toen werd
het onderhoud de leden te duur en droegen zij het park over aan
de gemeente. Inmiddels had zich rond het park een woonbuurt
gevormd, goeddeels voor de meer draagkrachtige Amsterdammers,
waaraan de Bouwonderneming Willemspark ongetwijfeld een aardige duit verdiende.
In dezelfde polder van Nieuwer-Amstel, nog dichter bij de grens
met Amsterdam, had een ander gezelschap inmiddels eveneens
grond gekocht voor de verwezenlijking van een ander grootsteeds
ideaal: een Concertgebouw. Tussen 1883 en 1888 werd het gebouw
neergezet in de architectuur van Dolf van Gendt, die een paar jaar
eerder voor de parkvereniging in de huidige Vondelstraat De Hollandsche Manege had ontworpen. Voor het muziekgebouw liet Van
Gendt zich inspireren door een Duits voorbeeld, het fonkelnieuwe
(in 1882 in gebruik genomen) Neues Gewandhaus in Leipzig.
Aanvankelijk beschikte het Concertgebouw over een zeer ruime
tuin achter het gebouw, maar toen de grond rondom eenmaal door
annexatie Amsterdams gebied was geworden, en de bebouwing
rond het park zich uitbreidde in de richting van de muziektempel,
en de grondprijs naar aantrekkelijke hoogte steeg, werd de lusttuin
opgeofferd aan zakelijke overwegingen van de eigenaren van het
Concertgebouw.
Inmiddels was in 1885 tegenover de concertzaal-in-aanbouw het
Rijksmuseum geopend. De gemeente Amsterdam kon niet achterblijven en besloot aan de culturele verrijking van de stad bij te
dragen door een Stedelijk Museum te stichten, tussen Concertgebouw en Rijksmuseum, en niet ver van het Vondelpark. Architect
Adriaan Weissman tekende het ontwerp in de stijl van de neorenaissance. Het museum werd in 1895 geopend. De naoorlogse
directeur Willem Sandberg gaf de instelling haar grote internationale faam en liet er ook een voor museale doeleinden adequate
vleugel aanbouwen langs de Van Baerlestraat. Die Sandbergvleugel
werd bij de jongste uitbreiding opgeofferd aan een nog moderner
moderniteit.
Aan het Museumplein kon de pret niet op. Aan het einde van de
jaren zestig van de vorige eeuw droegen de erfgenamen van Vincent van Gogh diens vrijwel complete oeuvre (200 schilderijen,
400 tekeningen) voor het luttele bedrag van vijftien miljoen gulden
over aan de staat, op voorwaarde dat de collectie bijeen zou blijven
176
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in een museum. Het Van Gogh Museum werd in 1973 geopend naar
een ontwerp van Gerrit Rietveld, maar na diens dood niet geheel
volgens zijn bedoelingen uitgevoerd en later door Japanse architecten op kosten van een Japanse geldgever ook nog eens voorzien
van nogal afwijkende bijbouwsels.
Ook elders groeide de stad in de negentiende eeuw. Ten zuiden
van de Singelgracht, tussen de Amstel en de Boerenwetering,
werd vanaf 1860 gebouwd aan een ‘Nieuwe Stad’, in de projectfase
aangeduid als Wijk YY. De loop van de bestaande sloten in het voormalige boerenland werd min of meer gebruikt als stratenplan, zoals
250 jaar eerder bij de aanleg van de Jordaan al eens was vertoond.
Een van de grotere aannemers die in het gebied aan de slag ging,
de NV Nederlandsche Bouwmaatschappij, wist van de gemeente
gedaan te krijgen dat de straten vijf meter smaller mochten worden dan de gebruikelijke twintig meter. Met groenvoorzieningen
en pleinen hadden de bouwers ook weinig op, bouwvolumes, daar
ging het om, want hoe meer bouwvolume, hoe hoger de huuropbrengsten.
Er werd niet alleen snel gebouwd, er werd ook slecht gebouwd.
Het toezicht van de gemeente was oppervlakkig en veel wettelijke instrumenten waren ook niet voorhanden om de particuliere
bouwers in toom te houden als hun eenmaal een bouwperceel was
toegewezen.
De buurt werd bekend als de Pijp, en het noordelijke deel tussen
de Singelgracht en de Ceintuurbaan, met de nauwe rechte straten
en hoge huizen met eenvormige gevelwanden, stond een eeuw na
voltooiing al op de nominatie om in zijn geheel te worden gesloopt.
De huizen zouden dan plaatsmaken voor kantoren. Zoals wel vaker
strandde deze radicale oplossing op geldgebrek van de gemeente.
Het zuidelijke deel, voorbij de Ceintuurbaan, werd vijftig jaar
later gebouwd, aan de hand van een stratenplan dat Berlage had
meegenomen in het Plan Zuid. Dit deel, met pleinen, kortere
straten en meer groen, werd voor een deel ontworpen door de
architecten van de Amsterdamse School, Michel de Klerk en Piet
Kramer, met als architectonische hoogtepunten de Coöperatiehof
en omliggende straten, en de Diamantbuurt in het oostelijke deel
van de wijk.
Op basis van het uitbreidingsplan van 1876 van de directeur van
Publieke Werken Jan Kalff, werden behalve de Pijp en de Dapperbuurt ook aan de overzijde van de Singelgracht nieuwe wijken
gebouwd in wat nu Oud-West wordt genoemd. Daartoe behoren
de Staatsliedenbuurt, de Frederik Hendrikbuurt en de Kinkerbuurt,
wijken die hun karakter eerder ontlenen aan hun bewoners dan aan
de architectuur.
De andere wijken van Oud-West, de buurten rond de Admiralengracht, het Mercatorplein (ontworpen door Berlage), het
Surinameplein en het Hoofddorpplein dateren uit de periode
1920-’40 en zijn aanzienlijk ruimer van opzet, minder eentonig, onttrokken aan de benauwde, negentiende-eeuwse visie van Kalff. De
gemeente had inmiddels veel meer mogelijkheden (en verplichtingen) om de bouw te reguleren en te controleren. Dat was eveneens
het geval bij de laatste grote vooroorlogse wijk in Oud-West, Bos
en Lommer, die eind jaren dertig tot stand kwam.

De huizen aan de Oranje Nassaulaan (onder) en de Koningslaan

De Concertgebouwbuurt met linksboven de Obrechtkerk uit 1911

aan de rand van het Vondelpark

(architecten Jos Cuypers en Jan Stuyt) en rechtsonder de Cornelis
Schuytstraat.
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Aan de noordrand van het Vondelpark: rechts het Vondelpark

Tennisbanen in het Vondelpark, en de gereformeerde Parkkerk,

paviljoen (1880, architect W. Hamer) en links de Vondelkerk (1880,

die het Orgelpark huisvest. Rechtsboven het Openluchttheater en

architect Pierre Cuypers). Rechts de Constantijn Huygensstraat,

’t Blauwe Theehuis, links de Overtoom.

boven de Overtoom.
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Het Vondelpark gezien in noordelijke richting. Onderaan loopt de
Schinkel, links de Overtoom.
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w i l l e m s pa r k b u u r t / z u i d

Overzicht over de stad met op de voorgrond het Museumplein.
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Het Rijksmuseum, met links het Museumplein.

Het noordelijk deel van de Pijp, met in het midden de Ferdinand
Bolstraat, uitkomend bij het Marie Heinekenplein, links daarvan
de Frans Halsstraat en geheel links de Boerenwetering en de
Hobbemakade.
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Het Museumplein met boven het Concertgebouw aan de Van

Het noordelijk deel van de Pijp. Bovenaan de Govert Flinckstraat,

Baerlestraat en rechts het Stedelijk Museum en het Van Gogh

gevolgd door de Albert Cuypstraat, de Gerard Doustraat en de

Museum.

Quellijnstraat.

museumkwartier – de pijp / zuid
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Het Roelof Hartplein in Zuid, gezien naar Het Nieuwe Huis.

De Coöperatiehof en daarboven het Hendrick de Keyserplein in

Links de Roelof Hartstraat, rechts de J.M. Coenenstraat, onder

de zuidelijke Pijp. Het woningencomplex werd tussen 1918 en 1923

de Van Baerlestraat. Rechtsboven de Harmoniehof, in de jaren

gebouwd door de architecten Michel de Klerk en Piet Kramer in

twintig ontworpen door J.C. van Epen. Uiterst rechts het Noorder

opdracht van de woningbouwvereniging De Dageraad. Het is een

Amstelkanaal.

magnifiek voorbeeld van de architectuur van de Amsterdamse School.
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Het Cornelis Troostplein en de Ferdinand Bolstraat in het zuidelijk

Het iconische beeld van Berlages Plan Zuid: ‘De Wolkenkrabber’

deel van de Pijp.

(officieel het 12-verdiepingenhuis, architect J.F. Staal, 1932) op
de splitsing van de Vrijheidslaan (de vooroorlogse Amstellaan),
met links de Rooseveltlaan en rechts de Churchilllaan. Op de
achtergrond het rai-complex (ontwikkeld op die plek vanaf 1961).
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nieuwe pijp / zuid

Plan Zuid: Berlage, Wibaut
en de Amsterdamse School
In oktober 2017 is het honderd jaar geleden dat de Amsterdamse
gemeenteraad het Plan Zuid aanvaardde, een uitbreidingsplan
voor een zeer groot gebied aan de zuidwestkant van de stad, in
de huidige situatie vanaf de kop van de Vrijheidslaan tot aan het
Olympisch Stadion. De ontwerper van dat plan was de architect en
stedenbouwkundige H.P. Berlage. Het Plan Zuid wordt in de wandeling dan ook het Plan Berlage genoemd.
De Amsterdammer Berlage, die zijn opleiding had gekregen aan
de gerenommeerde Polytechnische Hochschule in Zürich en vervolgens een paar jaar had rondgereisd in Europa en Amerika, had
zich aan het begin van de twintigste eeuw in de hoofdstad gemanifesteerd als architect met zijn ontwerp voor de nieuwe beurs aan
het Damrak. Hij had zich daarna onmiddellijk gestort op een eerste ‘Plan van uitbreiding zuidzijde gemeente’, dat in 1905 door de
gemeenteraad was aanvaard. Maar tot uitvoering kwam het niet:
geen geld, en weinig daadkracht bij het gemeentebestuur.
Volgens de wet diende een uitbreidingsplan elke tien jaar te
worden herzien. Toen Berlage in 1915 een tweede versie van zijn
plan indiende, leek dat echter in de verste verte niet meer op de
oorspronkelijke versie. De stedenbouwkundige denkbeelden van
de ontwerper hadden zich radicaal gewijzigd, vooral onder invloed
van wat hij inmiddels had gezien aan voorbeelden van Duitse,
Franse (Haussmann) en Amerikaanse opvattingen van moderne
stedenbouw.
Was het eerste ontwerp een bijna idyllisch parklandschap met
kronkelende wegen en veel bosschages, de korte, zakelijke naam
van Plan Zuid hield een geheel ander concept in: een helder stratenplan met doorgaans rechte (lange of korte) lijnen, gesloten
huizenblokken, villawijken in een strenge opstelling langs rechte
oevers van een zich splitsend verbindingskanaal of langgerekte
groenstroken, een wisseling van laag- en hoogbouw. ‘Men moet
zich weten te ontdoen,’ aldus de ontwerper, ‘van een sentimentele
voorliefde voor de schoonheid der oude Europese steden, en weten
te aanvaarden datgene wat het moderne leven stelt.’
De gemeenteraad ruilde zonder veel problemen het eerste voor
het tweede plan in, maar ditmaal kwam het ook tot uitvoering.
Aan politieke en ambtelijke kant stonden daar twee geweldenaren
borg voor: wethouder Floor Wibaut (‘de Machtige’) en Arie Keppler,
de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst (en zwager van
Wibaut). Ook gaf de nieuwe Woningwet gemeenten meer instrumenten in handen om de woningbouw te reguleren en niet te zijn
overgeleverd aan particuliere geldschieters en speculanten. Ook
de opkomst van de woningcorporaties was een bij uitstek stimulerende factor.
Er waren ook ontwikkelingen in de architectuur die het welslagen
van het Plan Zuid bevorderden. Tussen 1913 en 1916 werd aan de
Prins Hendrikkade het Scheepvaarthuis gebouwd als gemeenschappelijk kantoor van zes Amsterdamse rederijen. Het pand
werd ontworpen door de gebroeders Van Gendt voor de constructie van het betonskelet en Jo van der Mey voor de architectonische
vormgeving. Van der Mey vroeg zijn collega’s Michel de Klerk en
Piet Kramer met hem samen te werken. Zij kenden elkaar als collega’s op het bureau van Eduard Cuypers (de neef van…).
Gezamenlijk ontwierpen zij een gebouw (nu hotel) dat geldt
als de kraamkamer van de Amsterdamse School, door hun collega
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Hendrik Wijdeveld in het blad Wendingen lyrisch omschreven als
een stroming waarin ‘naast de architectuur, in haar nieuwe opbouw
van zuivere structuur (…) de sfeer wordt aangeroerd die verstijfde
murenmassa’s schijnbaar argeloos tot soepele architectonische
plastiek omzet, en vol beweging spelend volgt de cadans der ruimteontwikkeling’.
De uitwerking van het Plan Zuid is op veel plaatsen door deze
stijlrichting in de architectuur beïnvloed, niet in het minst omdat
ook elders in het plangebied (waartoe overigens ook qua stratenplan en bouwkunst het zuidelijke deel van de Pijp moet worden
gerekend) De Klerk, Van der Mey en Kramer actief zijn geweest.
Berlage zelf kan overigens als architect niet worden gerekend
tot de Amsterdamse School, hoewel hij er grote waardering voor
had. ‘In de laatste tijd hebben wij allen daarheen geschouwd,
waar na het Scheepvaarthuis van Van der Mey en de bruggen van
Kramer, de grote huizenblokken van De Klerk te zien waren, waarmee deze architect begon aan nieuwe stadsgedeelten vorm te
geven,’ schreef hij in een artikel na de vroege dood van De Klerk.
En als interieur- en meubelontwerper, vormgever in het algemeen,
onderging Berlage, Gesamtkunstler-in-persoon, er wel degelijk de
invloeden van, zoals onder meer blijkt uit zijn werk in de kunstenaarssociëteit Arti.
Een tweede belangrijke ontwikkeling tijdens de uitvoering van
het Plan Zuid was de aanwijzing van Amsterdam voor de Olympische Spelen van 1928. Het stadion dat Jan Wils ontwierp voor
deze gelegenheid was een gedroomd sluitstuk van het Plan Zuid.
Wils’ ontwerp werd aan Berlage voorgelegd en kreeg zijn hartelijke
instemming. Oorspronkelijk had hij zelf op die plek woningen en
een klein industriegebied gedacht. En hij stemde ermee in de as
van de Van Tuyll van Serooskerkenweg in zijn plan zo te verleggen
dat deze loodrecht op het Stadionplein kwam te staan.
Een ander icoon in het Plan Berlage is het woongebouw De Wolkenkrabber aan het Victorieplein (met in het plantsoen ervoor het
standbeeld van Berlage, van de hand van Hildo Krop). Berlage had
in zijn ontwerp hoge, markante gebouwen voorzien op de kop van
het plan bij de Amstel, aan weerszijden van de huidige Vrijheidslaan. Het is bij laagbouw gebleven, waardoor de duidelijkste entree
tot het gebied in feite de Berlagebrug is (voorheen de Amstelbrug,
door Berlage voor het architectonische gedeelte zelf ontworpen,
en na zijn dood naar hem vernoemd).
De meest markante hoogbouw in het plan zelf bevindt zich nu
aan het einde van de Vrijheidslaan: het 12-verdiepingenhuis van
architect Frits Staal (ook de ontwerper van de voormalige Shell
toren aan het IJ). Het was bij de oplevering in 1932 met veertig
meter het hoogste gebouw van Amsterdam, op een aantal kerk
torens na, en werd door Amsterdammers al snel De Wolkenkrabber
genoemd.

Het Noorder Amstelkanaal (rechts) en het Zuider Amstelkanaal
(links) omsluiten het westelijk deel van Plan Zuid. Voor de
Apollobuurt, op de achtergrond de Stadionbuurt.
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De Amstel met links het begin van Berlages Plan Zuid en in het midden de Berlagebrug. Onder de nieuwe wijk Amstelkwartier in aanbouw op het terrein
van de voormalige Zuidergasfabriek. Daarboven de Omval met de Rembrandt-, de Mondriaan- en de Breitnertoren, en rechts daarvan het Amstelstation.
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De Amsterdam ArenA met daarachter de Ziggo Dome.
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arenapoort / zuidoost

Het station Duivendrecht. Rechtsonder weggedrukt de kerk van

De Penitentiaire Inrichting Amsterdam Overamstel ofwel de Bijl-

het voormalige dorp Duivendrecht.

merbajes werd in 1978 geopend als huis van bewaring en als strafgevangenis, en in juli 2016 gesloten. De inrichting zal tijdelijk nog
dienst doen als asielzoekerscentrum en daarna worden gesloopt.

Spoor- en metrostation Bijlmer-Arena bij de Amsterdamse Poort.
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duivendrecht - bijlmermeer / zuidoost

De huidige Bijlmer in vogelvlucht.
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In het midden van links naar rechts de Bijlmerdreef. Boven enkele restanten van klassieke Bijlmerflats, onder recentere opvattingen van stedenbouw bij de
Troepiaalsingel ten noordoosten van de Amsterdamse Poort.
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bijlmermeer / zuidoost
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