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Samenvatting 
 
Het Museumplein is al meer dan een eeuw lang het onderwerp van discussie, 
zowel binnen Amsterdam als ver daarbuiten. Honderden plannen passeerden 
de revue, honderden belandden onuitgevoerd in de prullenbak. Slechts enkele 
ontwerpen werden gerealiseerd, maar altijd met de nodige haken en ogen. Het 
meest recente plan in deze reeks is het plan dat nu uitgevoerd wordt: het plan 
Andersson. Ondanks dat deze Deen een bekwaam landschapsarchitect is, is het 
meest gehoorde commentaar (zowel uit de architectuurwereld als uit het 
dagelijks leven): Αhet is goed dàt er iets gebeurt ook al is het geen perfecte 
oplossing.≅ De politiek is de hoofdschuldige in deze. Hierdoor, en omdat 
Andersson een aantal steken heeft laten vallen, is er een ontwerp ontstaan waar 
het nodige over te zeggen valt. Een nieuw plan, dat in zowel architectonische, 
als stedebouwkundige, maar ook eventueel in landschappelijke zin een 
definitieve, compromisloze oplossing voor het Museumplein vormt is daarom 
wenselijk. 
 
Aan de hand van onderzoek naar het fenomeen >openbare ruimte= en door de 
plek die het Museumplein in deze ruimte inneemt op te sporen en te analyseren 
is een aantal doelstellingen en een programma van activiteiten ontstaan. 
 
Doelstellingen: 
1. Terugkeer van de vitaliteit van de stedelijke ruimte 
2. De musea meer bij het plein betrekken waardoor het zijn naam weer 
waarmaakt 
3. De ruimte voor grootschalige activiteiten behouden 
4. Het plein een extra impuls geven 
5. Het plein tot één geheel maken 
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Programma Van Activiteiten 
- Transporteren (verkeersroutes over en langs het plein) 
- Parkeren in: 

*  een parkeergarage voor 600 auto=s 
*  een bustreminal voor 25 touringcars 

- Flaneren, recreëren en sporten 
- Cultuur beleven in:  

* het Rijksmuseum 
* het uitgebreide van Goghmuseum 
* het uitgebreide Stedelijk Museum 
* het Concertgebouw 
* een nieuw cybermuseum, gericht op het electronische tijdperk  
* de openbare ruimte, dus op het plein zelf 

- Grootschalige activiteiten 
 
Gezien het amorfe karakter van het plein is doelstelling 5 het grootste probleem 
gebleken en is deze een sleutelrol gaan spelen. Immers: zonder eenheid zou 
het grootschalige van de ruimte verloren gaan. Door één van alle mogelijke 
bewegingen in de vorm van een gebogen lijn op het plein te fixeren blijkt het 
mogelijk alle stukjes van het plein bij elkaar te rapen. Bij het daarna uitwerken 
en materialiseren van dit concept moet gelet worden op alle in de 
architectuurwereld aanwezige niveau=s en terreinen: van detailniveau tot 
stedebouwkundig plan; van gebouw tot landschapsarchitectuur. 
 
Het resultaat is een natuurlijk ogende omgeving ,op stadse wijze vormgegeven: 
een promenade over het plein en één langs de aanwezige musea; een 
parkeerterminal en een cybermuseum ondergronds; een aantal verblijfplekken 
en routes op het plein. Verschillende materialisaties, verschillende 
gebruikersgroepen en verschillende belevingen: ze maken het plein tot een 
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sober en toch vitaal geheel. 
 
Visualisatie van het plan is voornamelijk gedaan met behulp van Autocad en 3D-
studio. Voor de stedebouwkundige studie is een schetsmaquette gebruikt. De 
computerprogramma=s hebben geholpen bij het vormen van sfeerbeelden van 
de ruimte omdat er gemakkelijk ooghoogteperspectieven mee gemaakt kunnen 
worden en omdat er verschillende materialiseringen mee zichtbaar te maken 
waren. Aan de andere kant is de computer best wel een hindernis gebleken, 
omdat er eerst heel veel voorwerk moet gebeuren om resultaten te verkrijgen 
die meer opleveren dan een lijntekening en ook omdat computerprogramma=s 
hun grenzen kennen. Toch wegen de voordelen duidelijk af tegen de nadelen. 
Als er eenmaal het model hebt kun kan het verfijnd en bijgeschaafd  worden en 
dat gaat relatief makkelijk.  
 
Langs deze lange weg van verschillende architectuurdisciplines, 
schaalniveau=s, veel denkwerk en vooral van het proberen om zo min mogelijk 
het effect en de impact van de gebogen lijn kwijt te raken, is een ontwerp 
ontstaan dat aan de doelstellingen voldoet en dat als het definitieve ontwerp 
voor het Museumplein beschouwd kan worden. 
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Voorwoord 
 
Het hiernaast staande kranteartikel was voor mij de aanleiding om het 
Museumplein als mogelijk afstudeeronderwerp te kiezen. Na een bezoek aan 
deze bijzondere plek in Amsterdam en het bestuderen van het plan Andersson 
waarvan de uitvoering juist op die dag een aanvang had genomen stond mijn 
besluit vast: dit is inderdaad mijn afstudeeronderwerp en ik ga het beter doen 
dan Andersson. Ik heb het geweten. Het Museumplein is een intrigerende, 
indrukwekkende ruimte, maar men kan stellen dat het door alle, al dan niet -
geheel of half-  uitgevoerde plannen in een identiteitscrisis is geraakt. Dit 
afstudeerproject is enerzijds een zoektocht geweest naar een nieuw karakter 
voor het Museumplein; een identiteit waarmee het plein weer allure krijgt en het 
zijn plaats in Amsterdam en in de maatschappij weer verdient. Anderzijds is het 
een bijdrage geweest aan mijn opvattingen over architectuur- en ruimtebeleving, 
waaraan mijn begeleiders een belangrijke bijdrage geleverd hebben. Naast hen 
moet ik ook mijn ouders bedanken, die mij gesteund hebben in alle opzichten en 
natuurlijk Tom, die mij de laatste twee maanden onderdak en technische support 
verschaft heeft. 
 
 Joren Hoogeboom 
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Inleiding 
Het is een niet gemakkelijke taak gebleken om het Museumplein nieuw leven in 
te blazen. Ik had in het begin nog geen idee wat ik er precies wilde doen. Voor 
een Programma Van Eisen zou ik dus onderzoek moeten doen naar de 
aspecten van pleinen in het algemeen en het Museumplein in het bijzonder. Een 
plein is een complexe plek binnen een stad, met soms een specifieke betekenis 
die tot ver buiten die stad kan reiken. Het onderzoek zou zich dus moeten 
uitstrekken van de kleinste details tot het grootst mogelijke geheel. De resultaten 
bleven in het begin een beetje als losse blokjes in mijn hoofd hangen. Ik vond 
het erg moeilijk om de directe samenhang te vinden en al deze blokjes als een 
sluitend geheel op het Museumplein te projecteren. Ga maar na: een klein detail 
zou invloed kunnen hebben op de wereldlijke uitstraling of betekenis van het 
plein? Dan moet ik dat wel erg goed maken!  
De nu volgende hoofdstukjes zijn de verschillende standpunten van waaruit men 
het fenomeen >plein= kan bezien. In eerste instantie zullen deze stukken tekst 
als op zichzelf staand over komen, maar in het programma en het ontwerp 
zullen al deze stukjes als een soort van conclusie verwerkt en aan elkaar 
verbonden worden en daaruit zal het plein in al haar facetten als herboren naar 
voren komen. 
 
De aspecten die ik belicht zijn de volgende:  eerst komen de algemene zaken 
aangaande de openbare ruimte aan bod, zoals geschiedenis van het plein, 
betekenis van het plein in zijn omgeving en een korte toekomstvisie, waarin de 
nieuwe, virtuele openbare ruimte een rol gaat spelen. Vervolgens is er een 
situatie waar mijn ontwerp gerealiseerd wordt: het Museumplein en zijn directe 
omgeving. Hiervan worden verschillende zaken geanalyseerd: de 
voorgeschiedenis, de omgeving, maar ook de huidige plannen en de politieke 
rompslomp er omheen. Al deze analyses leiden uiteindelijk tot een rij 
doelstellingen, specifiek bedoeld voor het Museumplein. Hieraan wordt een 
Programma Van Activiteiten gekoppeld en met deze gegevens wordt een 
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concept ontwikkeld. 
 
De uitwerking van dit concept zal voornamelijk geschieden met behulp van in de 
computer gegenereerde beelden. Ik heb hiervoor gekozen omdat dit medium 
hiervoor mijns inziens het meest geschikt is. Een maquette heeft op deze schaal 
het manco dat je er heel moeilijk op ooghoogte in kan kijken. Stedebouwkundig 
is zo=n maquette wèl interessant, dus ik heb wel een maquette gebruikt bij het 
ontwikkelen van mijn ontwerp, maar om de juiste sfeer te pakken te krijgen heb 
ik in Autocad een 3-dimensionaal computermodel ontwikkeld en hieraan in 3D-
studio materialen toegekend. Aan de hand daarvan kon ik op ooghoogte 
plaatjes genereren en zelfs een filmpje maken en dus aan de sfeerbeleving het 
element tijd toevoegen.  
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Het plein en zijn plek in het stedelijk netwerk 
 
Het plein als openbare ruimte 
Openbare ruimte is de niet bebouwde ruimte, het complement van de bebouwde 
en geprivatiseerde ruimte. Vaak denken mensen bij het begrip openbare ruimte 
alleen aan pleinen of aan dat gezellige winkelstraatje met de bloemenstal en het 
kioskje op de hoek. Maar openbare ruimte is veel meer dan dat. Openbare 
ruimte beslaat het hele netwerk van straten, verkeerspleinen, parkeerterreinen, 
kantoorgebieden, winkelcentra, shopping malls, recreatiegebieden, suburbane 
woonenclaves en pleinen. Elk soort verkeer heeft er plaats: bovengronds zie je 
de bussen en trams met reclame beplakt door de straten rijden, een fietsende 
moeder met boodschappentas kan nog nèt een door een rood verkeerslicht 
skatende jongere ontwijken en op het trottoir loopt een man via een mobiele 
telefoon te overleggen met zijn vrouw of hij nu twee ons half-om of twee ons 
rundergehakt zal meebrengen. Onder de grond raast de metro door een buis, 
riolering en kabelnetwerken doorkruisen de stad en verbinden ongemerkt de 
private ruimten met elkaar.  
 
De karakterisering van de openbare ruimte als verkeersstructuur is de laatste 
jaren steeds treffender geworden. Door de vooruitgang in de techniek die het 
electronische tijdperk inluiden wordt de mens als individu steeds belangrijker. 
Enerzijds neemt door deze technische ontwikkelingen de mobiliteit snel toe. Het 
sociale leven hoeft zich hierdoor niet per sé meer in de openbare ruimte zelf af 
te spelen, maar er ontstaan trajecten die een netwerk vormen tussen 
verschillende knooppunten, die weer te beschouwen zijn als een soort terminals 
van de openbare en niet openbare ruimte (theaters, de beurs, bioscopen, 
stations en privé ruimten). We kunnen daarom de openbare ruimte in twee 
soorten indelen: de openbare verkeersruimte voor de verkeersinfrastructuur en 
de openbare verblijfruimte voor de hiervoor genoemde terminals en voor parken 
en pleinen. 
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Aan de andere kant neemt de noodzaak tot mobiliteit in het electronische 
tijdperk aanzienlijk af. De opkomst van de virtuele openbare ruimte, Cyberspace, 
resulteert in een nieuw openbaar sociaal leven dat individueel geleid kan 
worden. Deze paradoxale gedachte zou in een toekomstvisie het ietwat 
beangstigende beeld kunnen opleveren van een combinatie van digitale en 
analoge netwerken waarin individuen in hun eigen terminal hun gehele leven 
kunnen leiden. Al je levensbehoeften komen naar je toe met een druk op de 
knop: pizzaatje bestellen via internet en naast de Wehkamp zijn ook de Hema 
en de Albert Heijn gedigitaliseerd. Bestellingen worden door robots afgeleverd; 
de ontwikkelingen van de materializer (een teleporteermachine van het type 
>beam me up Scotty= of een primitieve vorm daarvan zoals we in de film >The 
fly= gezien hebben) zijn nog niet ver genoeg. De Personal Virtual Cabin is 
verouderd. Te klein, te primitief. Als je op bezoek wilt bij vrienden en kennissen, 
een avondje wilt stappen, of zelfs een weekje naar de Costa del Sol op vakantie 
wilt dan kies je een leuke situatie uit en je projecteert deze in je Personal 
Holodeck. Je kunt zo met een willekeurig ander individu dat zich op een 
willekeurige plek bevindt communiceren alsof je in je eigen huiskamer zit. Door 
de holografische ruimte zou de betekenis van de reële openbare ruimte 
afnemen in zowel sociale als architectonische zin. Het uiterlijk van gebouwen is 
niet belangrijk meer, de parken en pleinen verliezen hun waarde als verblijfplek, 
maar ook de misdaad op straat zou afnemen: geen tasjesrovers meer, geen 
donkere steegjes vol gespuis omdat er simpelweg niemand meer op straat komt. 
Zou Aldous Huxley dan toch nog gelijk krijgen met zijn negatieve gedachten in 
ΑBrave new world≅ en zou het boek Α1984" van George Orwell omgedoopt 
moeten worden in Α2104"?  
 
Het gaat natuurlijk wel een beetje die kant op: door het comfort en 
bedieningsgemak dat de elektronica van tegenwoordig biedt stompt de mens 
geestelijk en sociaal steeds meer af. Virtual Cabins bestaan reeds en maken het 
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mogelijk een (openbare)  
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ruimte te projecteren die losgekoppeld is van de reële ruimte. Deze ruimte is 
immaterieel en soms zelfs vormloos, zoals bijvoorbeeld winkels op internet. 
Deze winkels bestaan niet meer uit schappen waar men tussendoor wandelt, 
maar ze vormen een soort menukaart, soms voorzien van plaatjes. Men hoeft 
ook niet meer te wandelen. Men zit thuis achter zijn computer en winkelt. Maar 
gelukkig heeft de mens de natuurlijke behoefte om zich zo af en toe buiten zijn 
privéruimte te begeven en direct, reëel contact met anderen te zoeken. Ondanks 
het feit dat er postorderbedrijven bestaan gaan vele mensen nog heel graag een 
dagje shoppen en ondanks de vele aanbiedingen op TV van fitnessapparaten 
die zo compact zijn dat ze onder je bed passen (is dat niet geweldig, Mike!), zal 
men blijven joggen in het park. De hond moet worden uitgelaten, een pilsje 
smaakt beter op een echt terras en een concert van Mozart of van de Stones 
klinkt beter als je er zelf bij bent.  
Waarom? Wat maakt dit reële leven aantrekkelijker dan het virtuele leven? Het 
verschil zit hem in een klein woordje dat van grote invloed is op het menselijk 
beleven: sfeer. Deze sfeer is voorlopig nog onmogelijk na te bootsen in de 
virtuele ruimte omdat ze van ontzettend veel parameters afhankelijk is. Ik kan 
me indenken dat bijvoorbeeld licht- en geluidseffecten, weersinvloeden en geur 
op den duur nog wel te realiseren zijn, maar elke persoon heeft ook nog een 
eigen geestelijke beleving en er bestaat ook nog zoiets als interactie tussen 
mens en omgeving die weer van invloed kan zijn op de hiervoor genoemde 
factoren. Ik denk dat het werkelijk, reëel beleven van de wereld iets unieks is dat 
we moeten behouden en dat we de virtuele, immateriële wereld als een 
waardevolle aanvulling hierop moeten beschouwen en niet als een 
surrogaatwerkelijkheid. 
 
Daarom zal de reële openbare verblijfruimte, hoewel ze misschien schaarser 
wordt, een zeer belangrijke rol blijven spelen binnen het stedelijke netwerk. Zij 
vormt een rustpunt in het chaotische stadslandschap, een plek waar men even 
het jachtige 



 
 7 

leven aan zich voorbij kan laten trekken. Vaak zien we dat die reële openbare 
verblijfruimte uit pleinen en plantsoenen bestaat, soms gecombineerd met een 
openbaar gebouw, dat daar als een terminal van de openbare ruimte fungeert. 
Het plein is wat dat betreft het meest intrigerende stukje stad dat denkbaar is: 
waar het plantsoen vaak een soort rustgebied vormt, een soort oase, ingebed in 
de drukke stedelijke chaos, waarin men zich even van de woelige stad kan 
afkeren, combineert het plein heel vaak het verblijven met het transporteren. 
Hierdoor ontstaat een gemêleerde stedelijke ruimte, waarin bijna alle aspecten 
van het openbare stadsleven voor kunnen komen. 
 
Menselijk gedrag in de openbare ruimte 
Het gedrag van mensen in de openbare ruimte is afhankelijk van geschreven en 
ongeschreven regels. Er is veel onderzoek naar gedragingen gedaan en er is 
heel veel over te vertellen, maar ik zal hier slechts een korte opsomming geven 
van punten waarvan ik belangrijk vind dat ze in het ontwerpproces worden 
meegenomen. 
 
Voor de levendigheid van een plein is het belangrijk dat: 
- het een verkeersveilige en sociaal veilige plek is. Dus zorg voor voldoende 

verlichting, overzichtelijkheid en maak de plek voor de juiste groepen 
personen aantrekkelijk. 

- het multifunctioneel is. Als er meerdere activiteiten tegelijk en na elkaar 
kunnen plaats vinden trekt dit verschillende gebruikers aan. De interactie 
tussen deze mensen onderling en tussen de mensen en de omgeving geeft 
het plein een specifiek karakter. 

- niet alles strak geregisseerd en bepaald is. Als alles van tevoren een functie 
of code heeft werkt dit debiliserend op de bevolking. De ruimte moet niet 
ééndimensionaal zijn, maar creativiteit uitlokken. 
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- het zich integreert met zijn omgeving. Voetgangersgebieden en aanwezigheid 
van belangrijke gebouwen zorgen ervoor dat de mensen naar het plein 
toekomen. Als het plein een los object is, het zich afkeert van zijn omgeving, 
wordt het een introverte ruimte die niets met de stad te maken wil hebben. 

 
Mensen zijn doorgaans geneigd om zich langs de kortste weg voort te bewegen, 
maar er zijn situaties denkbaar waarvoor de route verlegd wordt: negatieve 
elementen (bijvoorbeeld een smerige oude schutting) worden ontweken, terwijl 
positieve elementen (een kiosk, een fontein) aantrekkingskracht uitoefenen op 
de stedeling. Elementen die nieuwsgierigheid opwekken dienen te worden 
onderzocht, dus daar loopt of fietst men graag een stukje voor om. Wanneer 
een plein goed functioneert, neemt het vaak een prominente plek in het 
stadsbeeld in. Niet voor niets worden tal van steden op prentbriefkaarten vaak 
geïdentificeerd met hun beroemde pleinen, zoals het San Marcoplein in Venetië 
en de Piazza del Campo in Siena. Dergelijke pleinen blijven ook gemakkelijk in 
de herinnering hangen. 
 
 
De geschiedenis van het plein 
 
Al in de Griekse tijd vond het sociale leven plaats op en rond de Agora, ook wel 
de moeder der pleinen genoemd. De Agora was een vergader- en 
handelsplaats, con-gresgebouw, beurs, religieuze plek, gerechtshof en plek voor 
de wijsbegeerte in één. Er heerste vrije handel en vrije meningsuiting en 
derhalve werd de Agora gezien als symbool voor de democratie. De Agora was 
een wezenlijk onderdeel van de Griekse stadstaat, de polis. Griekse schrijvers 
als Herodotes en Xenophon prezen dit Αgelukkige lot der Grieken≅ en stelden 
het ontbreken van de Agora in anarchistische of tirannieke staten hier 
tegenover.  
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De gebouwen rond de het plein bevatten de functies die niet in de open lucht 
plaats vonden of waar een aparte ruimte voor vereist was. Zo ontstond een 
duidelijke wisselwerking tussen plein en omringende bebouwing die door hun 
aanwezigheid verschillende >gebruikers= naar de Agora lokte. 
 
Ook het Romeinse Forum had een duidelijke sociale betekenis die in het 
beginstadium overeen kwam met die van de Agora. De Romeinen verlegden 
echter de commerciële functies naar de Fora Venalia, die te vergelijken zijn met 
de huidige marktpleinen in de stadscentra en de bestaande Fora werden 
omgedoopt tot Fora Civilia, die van de politieke en godsdienstige activiteiten. 
Ook hier zien we dat de functie van het plein aantrekkingskracht heeft op de 
instanties die zich er rondom vestigen. Rondom de Fora Venalia verzamelden 
zich winkels en andere commercie, rond de Fora Civilia verrezen 
gerechtsgebouwen en tempels. 
 
Echter, de functie van pleinen verandert bij het aanbreken van de Romeinse 
keizertijd. Deze kapitalisten bouwen als projectontwikkelaars hun prestigieuze 
paleizen en leggen ervóór nieuwe pleinen en fora aan, niet voor publieke 
doeleinden, maar voor zich zelf. Het >volk= moet zijn sociale leven leven bij 
Endemol-achtige voorstellingen in de arena=s en gerechtelijke zaken worden 
voortaan in basilieken afgehandeld. De rollen worden nu omgedraaid: het plein 
hoort bij het gebouw, is ervoor gemaakt om het betreffende paleis de ruimte te 
geven. Deze pleinen worden alleen bezocht als de keizer een parade 
organiseert, of een andere grootschalige activiteit. 
 
In de Middeleeuwen begon het plein aan haar tweede leven. Na het instorten 
van het Romeinse Rijk had het plein haar belangrijke betekenissen verloren, 
maar door het opbloeien van de handel ontstond opnieuw de behoefte aan 
plekken waar deze handel bedreven kon worden. Een uitgelezen taak natuurlijk 
voor het plein. Niet 
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alleen de functionele betekenis speelde een rol, de moordende concurrentie 
tussen de grote handelssteden maakte het plein ook tot een prestigeobject. Van 
pleinen als het Campo dei Miracoli in Pisa en de Piazza San Marco in Venetië 
stralen burgertrots en rijkdom je tegemoet. Ook hier is het, net als in de 
Romeinse keizertijd, merkbaar dat de gebouwen een cruciale rol spelen. Met 
minder imposante gebouwen dan er nu staan hebben beide voorbeelden niet de 
helft van hun allure. Een ander,  frappant voorbeeld van de interactie tussen 
plein en bebouwing vinden we terug in het Italiaanse plaatsje San Gimignano. 
Door de handel in dit stadje en de ligging ervan op een belangrijk kruispunt van 
wegen woonden er veel kooplui. Om hun rijkdom te uiten bouwden zij hoge 
torens als statussymbool. De rijkste koopman had de hoogste toren. Zo sierden 
meer dan zeventig torens eens het stadje als een soort Mini-Manhattan. Door 
hun hoogte lieten deze torens het kleine, merkwaardige tweelingpleintje groter 
lijken en gaven zij het een imposante uitstraling. En zien wij heden ten dage niet 
hetzelfde gebeuren? De geldmagnaten bouwen in bijvoorbeeld New York zo 
hoog mogelijk en met zoveel mogelijk dure franje om maar te bewijzen dat ze de 
rijkste zijn. Alleen liggen dan de pleintjes nu vaak zowel voor als ìn het gebouw, 
als lobby, waardoor buitenruimte zich met binnenruimte versmelt. 
 
Ook kwam in de Middeleeuwen de geestelijkheid sterk naar voren. Er werden 
kerken gebouwd en omdat dit belangrijke gebouwen waren waar men vooral 
naar binnen moest gaan werden ze vaak op of aan een plein gebouwd. Niet 
zelden werd er zelfs een plein voor de kerkelijke gebouwen ontworpen. 
 
Met de opkomst van het gemotoriseerde verkeer verandert het gebruik van de 
openbare ruimte sterk. De actieradius van de mensen wordt groter, de wegen 
moeten worden aangepast en in aantal vermeerderd en de auto moet een 
standplek krijgen voor als hij niet gebruikt wordt. Veel bestaande pleinen worden 
parkeerplaats en veel nieuwe pleinen worden speciaal voor het verkeer 
aangelegd. We zien langzaamaan een scheiding ontstaan tussen verblijfs- en 
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verkeersopenbare ruimte. Voor de voetgangers worden eigen ruimten ingericht 
die steeds meer eilanden worden in de verkeersopenbare ruimte. Het mobieler 
worden van de mens heeft ook gevolgen voor de opbouw van de stad. Er is een 
rigide hiërarchische structuur ontstaan waardoor een sterke spreiding optreedt 
van de verschillende functies. Hierdoor neemt de betekenis en de vitaliteit van 
de stedelijke ruimte sterk af of erger nog: gaat zij zelfs teloor. Het strikte 
onderscheid tussen wandelpromenade, verkeersweg en recreatieterrein en het 
hiërarchische onderscheid tussen stadsplein, wijkpark en buurtplein is 
uitgemond in een uiteenrafeling van de complexiteit van de stad. Niet alleen 
heeft dit veel troosteloze ruimten opgeleverd, het heeft er toe bijgedragen dat 
het onderscheid van de verschillende stadsdelen is uitgelopen op een scheiding 
tussen deze stadsdelen die dientengevolge sterker in een sociaal, economisch 
en cultureel isolement zijn geraakt. 
 
Deze grote fout probeert men waar het nog kan weer goed te maken. Uit de 
experimenten-keuken Barcelona zijn veel positieve resultaten gerold die voor 
velen terecht nog steeds een voorbeeldfunctie hebben. Hoofdmotto is hier het 
koppelen van structuur en betekenis van de stedelijke ruimte.  
 
Pleinen in Nederland 
Ook in Nederland is men aan de slag gegaan met het verbeteren van de 
kwaliteit van de stedelijke ruimte. In kwaliteitsplannen wordt onder meer 
aandacht geschonken aan stedebouwkundige systematiek, zichtlijnen, 
monumentaliteit en ruimtelijke beleving. Er wordt rekening gehouden met het 
verwerken van grote(re) verkeersstromen, een betere infrastructuur voor de 
voetgangers en met name een betere aansluiting tussen deze twee systemen. 
Pleinen blijken hierin een steeds grotere rol te gaan spelen. Dat is raar, want 
ons land kent eigenlijk weinig of geen echte pleinen. Men moest namelijk 
vroeger zuinig omspringen met de beperkte ruimte binnen de omwalling en 
bovendien had Nederland een buitengewoon regenachtig, winderig en relatief 
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koud klimaat waardoor er geen echte buitencultuur heerste zoals in bijvoorbeeld 
Italië, pleinenland bij uitstek. Ook hebben wij nauwelijks paleizen en kathedralen 
gebouwd met daaromheen grote openbare ruimten. We zijn altijd een land van 
gelijkmatigheid geweest, van Αdoe maar gewoon≅. We hebben bepaalde 
historische typen openbare ruimten die in alle steden identiek lijken: grachten, 
dijken, bastions, wallen en hooguit een paar kleine pleinen voor de markt. 
 
Maar ook Nederland is aan de vooruitgang onderhevig, sterker nog, wil op veel 
gebieden de voorste zijn. Nieuwe bouwsystemen, nieuwe normen in wonen en 
werken en technologische hoogstandjes maken ons land economisch en 
zakelijk belangrijk en aantrekkelijk voor investeerders. Representatieve 
zakenwijken, kwaliteitswoonwijken en hybriden hiervan schieten als 
paddestoelen uit de grond. Vaak wordt een ingreep in de bestaande stedelijke 
structuur gedaan waarbij men de kwaliteit wil bewaren en zonodig verbeteren. 
Door deze versmelting van nieuw en oud, van kwaliteitsverbetering en 
representatiedrang worden van veel restruimten pleinen gemaakt. Pleinen die 
meer dan alleen of juist nìet de markt willen herbergen, pleinen die juist hun 
kwaliteit ontlenen aan het feit dat de ruimte niet volledig gedefinieerd is, dat wil 
zeggen dat verschillende gebruikers zich al dan niet op verschillende tijdstippen 
de ruimte kunnen toeëigenen. Bekend van de laatste tijd zijn de pleinen en 
studies van West 8, met als klapper het Schouwburgplein in Rotterdam, dat met 
name >s avonds een fraaie ruimte oplevert, de beurspassage in hetzelfde 
Manhattan aan de Maas, die een mooie combinatie vormt van werken, winkelen 
en openbaar vervoer, het Spuiplein in Den Haag, het Heuvelplein van Dirrix en 
de twee pleinen van Coenen in Tilburg die de kwaliteit van de stedelijke ruimte 
verbeteren. 
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Situatie 
 
De uitgangstoestand van het Museumplein 
De plek waar je gaat ontwerpen verkeert bij aanvang altijd in een bepaalde 
toestand. In mijn geval was die toestand al aan het veranderen omdat het plan 
Andersson al in uitvoering is. Ik kwam voor de eerste keer op het Museumplein 
net op het moment dat men de Museumstraat ging afbreken. Zo is er parallel 
aan mijn afstuderen steeds meer veranderd aan het plein. Dit is van invloed 
geweest op de indruk die ik van de plek heb gekregen: geknotte bomen, een in 
verval geraakte half pipe, een bouwput omgeven met hekken en bouwverkeer 
geven geen positieve bijdrage aan het beeld dat gevormd wordt. Ik heb dezelfde 
uitgangssituatie genomen als Andersson: het plein zoals het was voor de 
bouwactiviteiten. Ik zal deze situatie proberen te schetsen aan de hand van een 
korte beschrijving en een aantal foto=s. De foto=s zijn gemaakt toen de 
uitbreiding het van Goghmuseum al in aanbouw was en men net begonnen was 
met het opbreken van de Museumstraat, dus er zal enige discrepantie tussen de 
foto=s en de werkelijke uitgangssituatie bestaan.  
 
Het plein is opgebouwd uit twee gedeelten: Een deel met gras en een deel met 
bomen waaronder ontspanningselementen zijn geplaatsts zoals een half pipe, 
basketbalveldjes en een kioskje. Het karakter wordt verder bepaald door een 
drietal radiale straten en een aantal dwarsstraten. De drie radialen hebben het 
Rijksmuseum als vertrekpunt en er zijn dan ook vanuit deze straten zichtlijnen 
die naar het Rijks leiden.  Het zijn drukke verkeerswegen: De Paulus 
Potterstraat heeft naast autoverkeer en fietspaden ook een trambaan in twee 
richtingen. Haltes zijn er bij het Stedelijk museum en de zuidvleugel van het 
Rijks.  
 
De Museumstraat wordt vanwege zijn breedte, drukte en het hard rijdende 
verkeer ook wel de >kortste snelweg van Europa= genoemd. Het geluid van de 
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wielen die voortrazen over de klinkertjes is karakteriserend voor deze straat. Hij 
eindigt op het grote kruispunt bij het Concertgebouw en hij vormt de symmetrie-
as van het plein.  Door de Museumstraat worden het grasveld en het 
>museumbosje= in twee delen gesplitst. Waar hij het bosje snijdt staan altijd 
veel bussen om toeristen in en uit te laden. 
 
De laatste en tevens rustigste van de drie radialen is de Johan Vermeerstraat. 
Deze wordt gebruikt voor lokaal verkeer dat naar één van de kantoren in de 
buurt moet. Het is een vrij brede straat met parkeerplaatsen in de middenberm. 
Een rij boompjes op deze middenberm geeft het geheel een prettige sfeer en 
breekt de enorme breedte van de straat. 
 
Van de dwarsstraten is de van Baerlestraat de belangrijkste. Deze straat maakt 
deel uit van de rondweg binnen Amsterdam en hij is dus erg druk. Twee 
rijstroken per richting en een trambaan in twee richtingen er tussen in 
bevestigen dit.  Aan de van Baerlestraat ligt onder meer het Concertgebouw. Dit 
in Renaissancestijl gebouwde muziekpaleis is mooi zichtbaar vanuit de Gabriël 
Metsustraat, een straat die ontstaan is door de van Baerlestraat te spiegelen in 
de Museumstraat.  Naast het Concertgebouw ligt het Concertgebouwplein, een 
groot gat dat als het ware de antimassa van het Concertgebouw is.  
 
Over het plein zelf lopen ook nog twee straten: de Hobbemastraat gaat vlak voor 
het Rijksmuseum langs en de Honthorststraat loopt over het midden van het 
plein en vormt de scheiding tussen het gedeelte met bomen en het gras. Tussen 
de Honthorststraat en de Gabriël Metsustraat loopt langs de bebouwing ook nog 
een weg. 
 
De musea nemen een prominente plek in op het plein. Het Rijksmuseum is zo 
groot dat het van alle kanten zichtbaar is. Het Stedelijk museum is het kleine 
broertje van 
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het Rijks. Gebouwd in dezelfde stijl staat het op de hoek van de van Baerlestraat 
en de Paulus Potterstraat vormt het de afsluiting van het plein aan de westkant. 
Naast het Stedelijk staat het van Goghmuseum. Dit door Rietveld ontworpen 
gebouw valt op door zijn grijze gevels en zijn strakke vorm. Tussen deze twee 
musea ligt het Sandbergplein, een verwaarloosde ruimte met mooie 
kastanjebomen, die wel goed bruikbaar is als rustplek. Over het concertgebouw 
had ik het al gehad. Dat het aan de overzijde van de van Baerlestraat ligt is door 
de grootte van het gebouw niet storend, maar een mooi monumentaal gebaar 
voor het gebouw ontbreekt hierdoor wel. 
De overige bebouwing bestaat voornamelijk uit oude kantoorvilla=s, waardoor 
op en om het plein een rustige, statige sfeer heerst, ondanks de vrij drukke 
wegen. Op de hoek van de Gabriël Metsustraat en het plein ligt het 
Amerikaanse consulaat. Tot slot staat er een klein aantal kunstwerken op het 
plein, waarvan het monument voor de vrouwen van Ravensbrück het 
belangrijkste is. 
 
 
De geschiedenis van het Museumplein 
In eerste instantie was het helemaal niet de bedoeling om een plein te maken. 
Omstreeks 1870, toen Amsterdam nog grotendeels binnen de Singelgracht 
paste, had de gemeenteraad het plan om naast het Vondelpark een rijke wijk te 
bouwen, het Luxekwartier. Het maken van een traditioneel stratenpatroon 
leverde hier problemen op, want men was in die tijd gewoon om de bestaande 
sloten en kavels als richtsnoer te gebruiken en aangezien deze aan de kant van 
het Vondelpark een noordoost-zuidwestrichting volgden en aan de andere kant 
een min of meer noord-zuidrichting,  paste een traditioneel patroon niet. 
Stadsingenieur van Niftrik kreeg de opdracht om hiervoor een plan te maken dat 
dit probleem oploste. Hij slaagde hierin door Hausmann-achtige boulevards 
radiaalsgewijs door het plangebied te leggen en deze met dwarsstraten 
onderling en met de omliggende wijken te verbinden. Eén der voormalige 
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bolwerken aan de Singelgracht zou het middelpunt worden en daar was een 
klein plein gepland. 
Het plan van van Niftrik kon om twee redenen nog niet uitgevoerd worden: ten 
eerste lag een deel van zijn ontwerp over de gemeentegrens van Nieuwer-
Amstel en ten tweede verspreidde de aanwezige waskaarsenfabriek zo=n stank 
dat niemand er een perceel wilde kopen in de nabije omgeving. In de tussentijd 
had men besloten om op de inmiddels onteigende grond aan de Singelgracht 
het Rijksmuseum voor schilderijen te vestigen. Architect Cuypers kwam met een 
ontwerp dat op het bolwerk kwam te staan, met als symmetrieas de middelste 
straat van het plan van van Niftrik. Het gebouw domineerde de vlakte volledig en 
deze werd al snel omgedoopt in de Museumterreinen.  
 
De symmetrieas was in die tijd zo belangrijk dat men er aan de andere kant 
graag een ander prominent gebouw tegenover zou zetten, maar de gemeente 
Nieuwer-Amstel gooide roet in het eten. Zij trok zich niks van welke as dan ook 
aan en bouwde in 1888 het Concertgebouw op de plek waar het nu staat.  
Intussen was de gemeente de braakliggende grond gaan verhuren voor allerlei 
grootschalige politieke en sociale evenementen waaronder de eerste 
Internationale Koloniale Uitvoerhandel Tentoonstelling in 1883 en de 
Wereldtentoonstelling in 1895. Midden op het plein heeft zelfs vrij lang een 
harddravers- en vélocipèdebaan gestaan en in 1893 won Jaap Eden er het 
eerste WK hardrijden op de schaats. 
Toen in 1906 de waskaarsenfabriek toezegde te vertrekken kon men eindelijk 
beginnen met het volbouwen van het terrein, maar daartegen kwam zo=n groot 
protest van de bevolking dat de gemeente het nut van het behoud van de open 
ruimte inzag. Zij liet Cuypers weer aantreden om het bestaande plan aan te 
passen en er een fraai stadsplein van te maken. In dit plan werd het bestaande 
stratenpatroon grotendeels vastgelegd: Om de symmetrie te handhaven werd de 
van Baerlestraat in de symmetrieas gespiegeld en met het Rijksmuseum als 
middelpunt vormden de Paulus Potterstraat en de Johan Vermeerstraat de 
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randen van het plein. Cuypers= idee om aan het eind van de spiegelas alsnog 
een monumentaal gebouw neer te zetten werd afgekeurd maar na deze en nog 
wat kleine wijzigingen nam de gemeenteraad het plan aan en werd het 
uitgevoerd. Er kwam een dubbele rij bomen langs de randen en in het midden 
legde men een grasveld aan waarop men >s zomers kon sporten en waarop de 
ijsclub >s winters een schaatsbaan aanlegde. Eind goed, al goed, zou men 
denken, maar het Museumplein had blijkbaar een vloek over zich, want het bleef 
onrustig. Na de tweede wereldoorlog was van de inrichting van Cuypers niet 
veel meer over dan een woestijn, die bij slecht weer in een modderpoel 
veranderde. Bomen waren gekapt en het gebouw van de ijsclub was vervallen 
en verlaten. Cornelis van Eesteren, toenmalig hoofd van de afdeling 
Stadsontwikkeling maakte een nieuw inrichtingsplan dat het Museumplein tot 
Αéén der meeste markante verkeersknooppunten van de stad≅ zou maken. Zijn 
plan voorzag in een weg op de symmetrieas, dus dwars over het plein en aan de 
kant van het concertgebouw een groot verkeersplein. Dit zou van het 
Museumplein worden gescheiden door twee gebouwen. Het ene zou de 
definitieve uitbreiding worden voor het Stedelijk en het andere een nieuw 
museum. Door de vele protesten is de uitvoering na de aanleg van de 
Museumstraat stilgelegd en heeft het plan derhalve een halfslachtige uitstraling 
gekregen. In plaats van een grote uitbreiding is de aan het Stedelijk museum 
vastgeplakte tijdelijke uitbreiding blijven staan en op de plek van het nieuwe 
museum werd het busstation van de KLM neergepoot.  
Maar hoe het verkeer ook over de >kortste snelweg van Europa= raast, de 
grootschalige activiteiten, waarvoor het plein eens bedoeld was, blijven: massale 
1-meivieringen, demonstraties, huldigingen van o.a. het Nederlands elftal en 
Ajax, de uitmarkt en openluchtconcerten, het gebeurt er nog allemaal. Maar 
verder wordt de ruimte slechts weinig benut. Dat komt door de tegenstelligen die 
ontstaan zijn bij de laatste 
uitbreiding. Daardoor is het plein te druk geworden om er je rust te zoeken (het 
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Vondelpark is dicht genoeg in de buurt) en de omgeving is te rustig om er een 
drukke, hoogstedelijke plek van te maken. 
 
Het plan Andersson 
De laatste plannen met het plein zijn inmiddels in vergevorderde staat. Het 
Stedelijk en het van Goghmuseum worden uitgebreid aan de pleinzijde en de 
Deense landschapsarchitect Andersson heeft een plan gemaakt waarvan de 
uitvoering inmiddels is begonnen. Dit plan van Andersson, in combinatie met de 
gemeenteplannen, voorziet in de volgende zaken: 
- de Museumstraat verdwijnt 
- er komt een groot grasveld met bomen 
- voor het Rijksmuseum komt een museumbosje met sportveldjes en een 

waterpartij 
- parkeren geschiedt ondergronds (600 auto's + 25 touringcars) 
- een bloementuin verhoogt de feestvreugde 
- zichtlijnen lopen over het plein 
- de projectontwikkelaars van de ING realiseren een Albert Heijn in 

parkeergarage 
- een museumpromenade moet de drie musea aan elkaar verbinden 
 
Hoewel Andersson een bekwaam landschapsarchitect is heeft hij -waarschijnlijk 
grotendeels door het politieke gekonkel tussen Deelraad Zuid, de centrale 
gemeenteraad en de verschillende betrokken partijen- toch een aantal steken 
laten vallen. Zijn plan manifesteert zich bijvoorbeeld als een parkachtige 
omgeving en concurreert daarom mijns inziens te veel met het Vondelpark dat 
een paar honderd meter ten westen van het Museumplein ligt. Een ander zwak 
punt van het plan Andersson is dat het plein teveel versnipperd blijft. Het bosje 
is door een soort wespetaille aan het Rijksmuseum verbonden, waardoor dit op 
die plek een heel afstandelijk ding dreigt te worden, terwijl dat nu juist ààn het 
plein zou moeten staan. Ook de scheiding tussen het bosje en de grasvlakte is 
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veel te breed. De geplande promenade van negen meter breed is slechts 
bedoeld als doorgaande route voor de fietsers en als flaneergebied voor 
voetgangers, die juist in de lengterichting over de museumpromenade zouden 
moeten lopen. Vervolgens zorgen de wegen aan de oostzijde ervoor dat de 
villa=s van het plein afgesneden worden, waardoor ook nog eens de randen van 
de ruimte afgeknaagd worden. 
 
Verder is het museumbosje ronduit truttig en heeft het symmetrisch plaatsen van 
de bomenrijen geen enkele betekenis meer omdat de Museumstraat, de 
vroegere symmetrieas, er niet meer is. Bovendien spreekt Andersson zichzelf 
hiermee tegen: hij meent dat het Rijksmuseum niet al te zeer mag domineren, 
maar hij refereert wel heel sterk aan de vroegere symmetrieas die juist door het 
Rijksmuseum opgelegd werd. Het Rijks torent door zijn hoogte toch wel boven 
het bos uit en zowel het programma voor het plein als de vorm van de verdere 
bebouwing van het plein geven al lang geen aanleiding meer tot symmetrie. 
 
En dan heb ik het nog niet eens over de Albert Heijn gehad... Het idee alleen al 
voor een supermarkt in een parkeergarage! Je ziet de buurtbewoners al met hun 
boodschappentas door de voor parkeergarages karakteristieke benzinedampen 
sjouwen! De manier waarop men toegang krijgt tot die 
supermarkt/parkeergaragecombinatie is ook al niet best. Andersson heeft 
hiervoor een hellend driehoekig vlak bedacht dat in de volksmond al onmiddellijk 
>ezelsoor= gedoopt werd. Dit vlak steekt op het hoogste punt zo=n zeven meter 
boven het maaiveld uit en het is bedoeld als een soort tribune. Het idee is 
aardig, maar het vlak onttrekt de uitbreiding van het Stedelijk Museum aan het 
oog van de pleinbezoeker en, wat erger is, het blokkeert de 
ingang van de open beeldentuin die daar gepland is. 
 
Als je naar de meningen van buurtbewoners en belangstellenden luistert, hoor je 
doorgaans iets in de trant van: ΑHet is in elk geval goed dàt er iets gebeurt, ook 
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al is het geen perfecte oplossing≅, waaruit blijkt dat er politiek gezien toch een 
boel aan het plan verknoeid is. Enkele meningen, gehaald van een internet-
forumpagina van de digitale stad Amsterdam staven deze bewering in ruime 
mate, maar laten ook per persoon een heel eenzijdige kijk op het plein zien: 
 
Remie (jongere): "Skaten is een uitlaatklep. Het geeft een kick als je boven die 
baan zweeft met al die bomen om je heen, een gaaf gevoel. Die weg mag 
verdwijnen, de bussen mogen onder de grond, maar de bomen en de skatebaan 
moeten blijven. Wat heb je nou aan een grasveld met zichtlijnen? De enige 
reden zou zijn dat je dan het Concertgebouw en alle musea kan zien? Wat een 
onzin."  
 
Rakesh (jongere): "Het basketbalveld moet natuurlijk ook blijven. De skatebaan 
en het basketbalveld maken dat deel van het plein levendig." 
 
De heer Oosthoek (buurtbewoner) ziet het plein als de long van Amsterdam en 
het weghalen van de bomen is dan ook taboe: "Die rare plannen van die 
tuinkabouter (Andersson dus). Laat het plein toch gewoon normaal en gebruik 
het bijvoorbeeld voor manifestaties als huldigingen van Ajax." 
 
Jeroen den Uijl (lid PvdA, Amsterdam) schaart zich volledig achter het plan: "Ik 
accepteer het plan inclusief het weghalen van bomen. Bomen hebben allerlei 
functies. Ze kunnen onder andere worden gebruikt voor het creëren van 
zichtlijnen, dat gebeurt dus bij plan Andersson."  
 
De heer D. Hart Nibbrig (voorzitter van de ondernemers- en winkeliersvereniging 
Het Museumkwartier) maakt zich niet zo druk om de bomen, maar meer om de 
bereikbaarheid: "De omliggende winkels worden door het plan, waarin de weg 
verdwijnt, minder goed bereikbaar. Daarnaast vind ik het spijtig dat er een 
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fietsonderdoorgang komt bij het Rijksmuseum." 
 
Ik wil hier als noot toevoegen dat je, als je al deze meningen zoveel mogelijk 
weet te respecteren en voor elk van deze doelgroepen functies op het plein 
aanbrengt, de multifunctionaliteit en de levendigheid die ik in het eerste 
hoofdstuk heb aangehaald zult vinden waar een plein als dit behoefte aan heeft. 
 
Programma 
Het programma is de schakel tussen de verschillende vooronderzoekjes en het 
ontwerp. Het bestaat eenvoudigweg uit een aantal doelstellingen die ik aan de 
hand van de vorige hoofdstukken heb geformuleerd en een Programma van 
Activiteiten. De doelstellingen waren in eerste instantie de zaken die ik wilde 
bereiken, maar tijdens het ontwerpproces zijn sommige doelstellingen min of 
meer veranderd in uitgangspunten voor het ontwerpconcept. Het zijn 
basisprincipes geworden waaraan het Museumplein mijns inziens in elk geval 
moet voldoen om weer volwaardig deel uit te maken van de openbare ruimte. 
Samen met het Programma van Activiteiten vormen de doelstellingen nu de 
basis van het concept voor mijn ontwerp voor het Museumplein. 
 
Doelstellingen 
1. Terugkeer van de vitaliteit van de stedelijke ruimte 

- De tweestrijd tussen de functie van rustige plek en stedelijke ruimte moet 
omgezet worden in een vanzelfsprekendheid. 

- Ik wil proberen een stadsplein en buurtplein in één te maken. De 
schaalverschillen zullen zich manifesteren in het gebruik door 
verschillende groepen mensen met verschillende doelen, hetgeen de 
levendigheid verhoogt. Deze verschillende groepen moeten zowel 
gelijktijdig als op verschillende tijdstippen zich (een deel van) de ruimte 
kunnen toeëigenen. 

- Voor een goede openbare ruimte moet men ruimte maken en ruimte 
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laten: als niet alle ruimte een voorgeprogrammeerde functie heeft, dan 
zullen de gebruikers ervan deze ruimte op een passend tijdstip zelf wel 
vullen met een passende functie. Je kunt wel aanleidingen geven, de 
gebruiker verleiden tot het >onbedoeld gebruik=. Een muurtje kan 
bijvoorbeeld gebruikt worden als bankje en omdat er geen bankje is zal 
de bezoeker dit ook doen. 

 
2. De musea meer bij het plein betrekken waardoor het zijn naam weer 
waarmaakt 

- De aanwezigheid van de in het eerste hoofdstuk zo genoemde 
>terminals=, de beëindigingen van de reële openbare ruimte, zorgen voor 
een doelgerichte gebruikersgroep. Door de musea, die nu meer met hun 
rug naar het plein liggen, beter in contact te laten treden met het plein zal 
de groep museumbezoekers zich eerder over het plein gaan bewegen en 
versterkt deze de vitaliteit van het plein. 

 
3. De ruimte voor grootschalige activiteiten behouden 

- In de geschiedenis is het plein symbool voor deze activiteiten geworden. 
De Uitmarkt, de huldiging van Ajax, het is dit soort activiteiten waarom de 
Museumterreinen nooit zijn bebouwd. Het zou jammer zijn als deze 
symboolwaarde verdwijnt. 

- Het is de grootste open pleinruimte in Amsterdam, een stad die over het 
algemeen knus en kleinschalig is opgebouwd. De tegenstelling wil ik 
graag behouden, want hij versterkt de ruimtebeleving van het plein. 

 
4. Het plein een extra impuls geven 

- Door een nieuw, aantrekkelijk element op of aan het plein te plaatsen zal 
een nieuwe gebruikersgroep zich aandienen. 

- Door deze extra impuls zou het plein moeten kunnen aansluiten of in elk 
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geval kunnen reageren op de toekomstige betekenis van de openbare 
ruimte en de pleinen in het bijzonder.  

5. Het plein tot één geheel maken 
- Als het plein in duidelijke delen is gesplitst (zoals in het huidige plan en 

het plan Andersson het geval is) raakt het te versnipperd en gaat de 
impact van de 
ruimte verloren. In deze >totale ruimte= mogen best, of sterker nog, 
moeten losse elementen geplaatst worden voor de verschillende 
gebruikersgroepen. Deze elementen zullen echter zeer basaal zijn, 
slechts een beetje gemaakt en voor de rest gelaten, zodat ze zich blijven 
onderwerpen aan het geheel. 

- Het plein is door de jaren heen nogal amorf geworden. Een goed 
georganiseerde eenheid maakt de vormeloosheid van een zwak tot een 
sterk punt. 

- In de toch al versnipperde randen van het plein zitten grote gaten waar de 
ruimte in leegloopt. De ingrepen die het plein tot een eenheid moeten 
smeden zullen er tevens voor moeten zorgen dat deze gaten ofwel 
gedicht worden ofwel niet meer als storend ervaren worden. 

 
Ik heb om mij zelf geen politieke belemmeringen op te leggen (dat komt straks in 
de praktijk wel) besloten om geen concessies te doen. Als bomen verplaatst 
dienen te worden, dan zullen zij verplaatst worden. Bovendien is er 
tegenwoordig een zogenaamde bomenbank, waar je bomen kunt kopen en 
verkopen. Moeten er wegen veranderd worden, dan zal dit vanuit een 
infrastructureel oogpunt geschieden en ik zal hierbij geen rekening houden met 
de politieke consequenties van deze veranderingen. Verder mag het plan wat 
kosten, want na zo=n honderd jaar gebakkelei mag er nu wel eens iets komen 
dat als het ultieme plan voor het museumplein wordt beschouwd. Ik heb, met het 
Programma van Andersson, de meningen uit de buurt en de hiervoor genoemde 
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doelstellingen in het achterhoofd een Programma Van Activiteiten opgesteld. Dit 
ziet er als volgt uit: 
 
Programma Van Activiteiten 
- Transporteren (verkeersroutes over en langs het plein) 
- Parkeren in: 

*  een parkeergarage voor 600 auto=s 
*  een busterminal voor 25 touringcars 

- Flaneren, recreëren en sporten 
- Cultuur beleven in:  

* het Rijksmuseum 
* het uitgebreide van Goghmuseum 
* het uitgebreide Stedelijk Museum 
* het Concertgebouw 
* een nieuw cybermuseum, gericht op het electronische tijdperk  
* de openbare ruimte, dus op het plein zelf 

- Grootschalige activiteiten 
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Concept  
 
het Museumplein als >totale ruimte=: gedeeld/geheeld 
Onder het begrip >totale ruimte= versta ik de ruimte zoals die in al zijn aspecten 
een totaalbeeld in de beleving van de gebruiker oplevert. Als ik de impact van 
deze totale ruimte zo groot mogelijk wil maken moet ik er voor zorgen dat alle 
stukjes Museumplein duidelijk bij dit beeld betrokken zijn en dat deze ruimte zich 
vooral laat kenmerken door leegte. In deze leegte worden enkele losse 
elementen geplaatst die een nog grotere impact aan deze leegte  geven.  
 
In het ontwerp van Cuypers gaf de bebouwing een duidelijke vorm aan de 
ruimte, maar door de veranderingen in de loop der tijd zijn verschillende 
>afgelegen hoekjes= en gaten in de pleinwand ontstaan. Het morfologische 
kaartje hiernaast geeft dit goed weer. Het zou echter jammer zijn om de 
bestaande pleinwanden te verbergen achter een nieuw groot gebouw. Het zicht 
op fraaie gebouwen als het Concertgebouw en de verscheidene villa=s zou 
verloren gaan en de pleinruimte zou er een stuk kleiner door worden. Bovendien 
nemen de uitbreidingen van het Stedelijk en het van Gogh al veel ruimte in 
beslag. Gelukkig zijn deze verbouwingen, ondanks hun als fors ervaren 
afmetingen, ingrepen die de ruimte sterk en groots houden. Het Stedelijk door 
zijn ingetogenheid en het van Gogh door het feit dat het als een los element in 
de ruimte is geplaatst.  
 
Ondanks de amorfheid is de ruimte toch tot één geheel te maken door slechts 
één basisingreep. Door in de grote ruimte van alle mogelijke bewegingen er één 
te fixeren en deze een duidelijk zichtbare materialisatie te geven, wordt de 
aandacht afgeleid van de gaten in de pleinwand en lijken alle delen van de 
ruimte zich op te hangen aan deze beweging. Immers, het oog volgt vaak 
automatisch een duidelijk aanwezige lijn en als die hier op een tactische wijze 
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vormgegeven is zal hij niet alleen de aandacht van de openingen afleiden, hij zal 
ook een geleidende functie vervullen als wandelroute. 
 
De beweging begint (als je vanaf de noordzijde kijkt) bij de ingang van de 
zuidvleugel van het Rijksmuseum, waar tevens een tram- en bushalte aanwezig 
zijn, gaat vervolgens als een gebogen lijn het plein over tot >vlak= voor de villa 
die op de hoek van de Honthorststraat en het plein staat, om vervolgens terug te 
buigen totdat hij evenwijdig loopt aan de van Baerlestraat. De beweging eindigt 
op twee plekken: vanaf het plein gezien loopt hij tegen het nieuwe Stedelijk aan, 
maar eigenlijk loopt de beweging er onderdoor tot aan de Paulus Potterstraat. 
 
De boog deelt enerzijds het plein in twee stukken, maar aan de andere kant 
zorgt hij er voor dat de amorfe ruimte als één geheel overkomt en heeft het plein 
weer op die hele grote ruimtelijke werking die het gebied ten tijde van de 
Museumterreinen al had. 
 
Naast de basisingreep mag er eigenlijk niet te veel meer gebeuren. Dit zou de 
gefixeerde beweging alleen maar verzwakken. Daarom zal ik de punten van het 
PVA verwerken in losse elementen die zich conformeren aan de boog. De 
parkeergarage/busterminal en het nieuwe museum zullen onder de grond 
gebouwd worden, maar hun afmetingen zullen als grote vlakken  op het plein 
zichtbaar zijn. Bovendien zal de ingang van het museum gevestigd worden in 
een verticaal element. De elementen zullen, op de ingang van het museum na, 
nauwelijks hoogte hebben, waardoor het plekken worden die men kan gebruiken 
voor activiteiten. Behoudens enkele sportveldjes en een half-pipe zullen er geen 
directe gebruiksmogelijkheden te zien zijn. Er wordt alleen aanleiding gegeven: 
een toevallig stuk steen kan als zitplaats dienen, een hellend vlak, een richel of 
een harde ondergrond trekt skaters aan. Bomen zorgen voor een aangename 
verblijfsplek doordat ze het licht filteren en 
doordat ze, met name in de zomer, schaduw bieden. Verder zal de boog de 
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aanleiding voor een promenade over het plein vormen. 
 
Aan de zuidkant, op de hoek van de van Baerlestraat en de Gabriël Metsustraat 
komt een waterpartij, die zich op de zelfde wijze manifesteert als het museum en 
de parkeergarage. Deze waterpartij heeft tot doel het Concertgebouw bij het 
plein te betrekken. Door in de waterpartij een paar bomen te plaatsen vormt hij 
tegelijkertijd een afsluiting van het plein ter plaatse van het Concertgebouwplein 
dat als een antimassa naast het Concertgebouw ligt.  
 
Om de bestaande musea aan het plein en aan elkaar te verbinden zal ik, net als 
Andersson, in een Museumpromenade voorzien. Echter, in tegenstelling tot 
Anderssons idee om deze promenade achter de musea langs te laten lopen leg 
ik hem langs de Paulus Potterstraat, over de bestaande stoep. De promenade 
loopt op deze manier vanaf de ingang van de zuidvleugel van het Rijksmuseum 
direct naar de ingangen van het van Gogh en het Stedelijk. Door de promenade 
breed en monumentaal te maken wordt het niet slechts een stoep langs de 
straat, maar een deel van het plein. Hierdoor worden de Paulus Potterstraat en 
de aanliggende huizen ook bij het plein betrokken.  
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Ontwerp 
 
Materialisering van het plein 
De detaillering van het plein is zeer belangrijk voor de beleving van de totale 
ruimte. Er mag bijvoorbeeld geen overdaad aan materialen ontstaan, omdat dit 
de eenvoud van het ontwerp zou verstoren. Ik wil daarom de verschillende 
elementen zo zuiver mogelijk houden, dat wil zeggen, zo min mogelijk 
materialen gebruiken en door de detaillering in de overgangen ervoor zorgen dat 
het betreffende element op gepaste wijze in het plein verwerkt wordt. Ook zullen 
er veel natuurlijke materialen als hout en natuursteen voorkomen, maar deze 
zullen op een stadse wijze verwerkt worden. Zo ontstaat er een natuurlijke, 
rustige en toch stedelijke sfeer op een stedelijk plein, balancerend op het 
grensvlak van park en plein. Dit is de beste oplossing voor het feit dat het plein 
een stedelijk karakter verdient, maar in een relatief rustige omgeving ligt. Voor 
hoogstedelijke elementen als verkeersknooppunten, lange winkelstraten, 
kantoortorens en dergelijke is het plein niet echt geschikt, maar het mag ook 
geen Vondelpark worden. 
Tevens zal ik aandacht schenken aan de tactiliteit van de verschillende 
materialen: Hoe voelt een materiaal aan als je er op loopt of als je het met je 
handen aanraakt? Is het glad of heeft het een duidelijke textuur?  Wat voor 
gevoelens roepen verschillende materialen door hun verschijningsvorm op en 
hoe verandert deze verschijningsvorm met bijvoorbeeld de 
weersveranderingen? 
 
Naast materiaalverschillen vormen hoogteverschillen een belangrijk punt: Hoe 
groot het plein ook is en hoe contrasterend sommige materialen ook kunnen 
zijn, een miniem hoogteverschil kan een totaal andere beleving oproepen. Een 
hoogteverschil kan een hindernis vormen in een gewenste looprichting, kan een 
aanleiding voor een zitplek vormen of voor het oog een afbakening van een 
gebied zijn. Juist omdàt het plein zo groot is doen die kleine hoogteverschillen 
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het zo goed: ze geven de vlaktedynamiek en karakter.  
 
Boog, promenade en middengedeelte 
Het belangrijkste element, de boog, is zichtbaar als een lijn die het plein in 
stukken deelt. Om deze lijn zo duidelijk mogelijk naar voren te laten komen moet 
hij op alle plaatsen zichtbaar zijn. Dit doe ik door aan de verschillende zijden van 
de lijn een hoogteverschil aan te brengen. Het middengedeelte komt 40 
centimeter lager te liggen dan de stoep, terwijl het promenadegedeelte op 
gelijke hoogte blijft. De lijn zelf komt nog 20 centimeter boven de promenade uit, 
waardoor hij ook vanaf de promenadekant goed zichtbaar is. 
 
Om het contrast tussen de beide zijden te verhogen wordt de promenadekant in 
hout uitgevoerd en het grote vlak in het midden bedekt met gras. Hout heeft voor 
mij iets >wandelbaars=, iets statigs dat heel goed bij de villa=s past,  maar het 
moet daarvoor wel een textuur hebben. Het houten gedeelte bestaat daarom uit 
houten planken van het soort dat onder andere gebruikt wordt voor 
botensteigers. Deze planken hebben een ribbelstructuur die als bijkomend 
voordeel heeft dat het tijdens natte perioden minder glad is dan op een vlakke 
houten ondergrond. Bij zonnig weer krijg je een mooi contrast door de 
schaduwrandjes die in de ribbels ontstaan, waardoor een ander soort egaal vlak 
ontstaat dan een vlak met hout zonder ribbels. Het gebruik van planken maakt 
het vlak een niet perfect vlak. Door onregelmatigheden in het bevestigen 
ontstaan ook nog eens kleine randjes en naden die niet even groot zijn, 
waardoor het vlak niet te >clean= zal ogen. 
 
De planken zijn in één richting gelegd, namelijk loodrecht op de van 
Baerlestraat, evenwijdig aan de Paulus Potterstraat. Dit is een van de weinige 
richtingen die niet op het plein voorkomt, zodat hij voor geen enkel element op 
het plein een referentie kan vormen en de losse objecten meer een zelfstandig 
karakter krijgen. Daarnaast versterkt de richting van het hout de boog. Het lijkt 
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namelijk alsof er een groot houten vlak op het plein is gelegd, waaruit een stuk 
gesneden en weggehaald is. De snede wordt gevormd door de boog en omdat 
het hout al een richting had, lijkt de boog belangrijker dan het hout, omdat hij 
zich niets van die richting aantrekt. 
 
Het middengedeelte is het grootste lege vlak op het plein. Het wordt uitgevoerd 
als een grasveld. Gras is indifferent wat betreft richting en derhalve conformeert 
het zich niet specifiek ergens aan. Het is zacht, in tegenstelling tot de 
omliggende bebouwing en de houten promenade. Het ligt direct tegen de 
uitbreiding van het Stedelijk aan, waardoor het daar een museumtuin vormt. 
Door de U-vorm van de uitbreiding wordt een stuk van het gras ten dele 
ingesloten en lijkt het bij het museum te horen. Er komen beelden te staan, 
zodat op het plein het museum al een beetje begint. De verschillende vormen 
van de beelden vormen de aanvulling op het strakke grasveld en geven het 
plein een grotere expressie. Verder kan het grasveld gebruikt worden om te 
spelen, om op te zitten en het veld is, omdat het leeg is, geschikt voor grote 
activiteiten. 
 
De boog moet het hout en het gras verbinden en tevens scheiden. Ook moet hij 
te allen tijde opvallen als leidend element voor het oog. Daarom wordt hij als 
een 40 centimeter brede band uitgevoerd in melkglas. Door de 
hoogteverschillen tussen het hout en het gras wordt hij aan de kant van het 
grasveld 60 centimeter hoog en aan de kant van de promenade 20 centimeter. 
Het glas is vrij dik om snelle beschadiging te voorkomen en het wordt in een 
matzwart stalen frame opgehangen. Door om de drie meter dwarsstijlen te 
plaatsen ontstaat een geleidend ritme. Het witte glas contrasteert goed met het 
hout en het gras. >s Avonds wordt de boog van binnenuit verlicht, waardoor hij 
ook in het donker zichtbaar is.  
 
Om de boog ook van een afstand zichtbaar te maken en om de promenade aan 
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te 
lichten zullen langs de boog 9 meter hoge lichtmasten worden geplaatst. De 
armaturen volgen de richting van de boog, zodat hij op 9 meter hoogte nog een 
referentie heeft. De lichtmasten worden uitgevoerd in een flexibele staalsoort 
(denk aan surfmasten), zodat ze in de wind heen en weer wiegen. 
 
Waterpartij 
Aan de zuidelijke rand van het plein ligt de van Baerlestraat. Aan de overkant 
staat het Concertgebouw met daarnaast het Concertgebouwplein. De geplande 
waterpartij heeft enerzijds tot doel het Concertgebouwplein van het 
Museumplein te scheiden en anderzijds vormt hij een bindend element tussen 
het Concertgebouw en het Museumplein. Het vlak is een grote gelijkbenige 
driehoek en het is, net als de vlakken van het museum en de parkeerterminal 
van natuursteen. Natuursteen is kouder en harder van sfeer dan hout en gras en 
vormt daardoor een mooi contrast tussen de ondergrond die vorm heeft 
gekregen door de boog en de losse elementen die extra, als invulling op het 
plein zijn aangebracht.  
De soort natuursteen die ik hier wil gebruiken is een donkerblauwe tot zwarte 
basaltsteen met een hobbelige textuur. Op afstand wordt hij ervaren als een 
egaal vlak, maar van dichtbij ziet men bobbeltjes en poriën, waardoor het een 
karakterverandering ondergaat die spoort met de afstand waarop het bekeken 
wordt. Het basalten vlak komt als een massa boven de grond uit, letterlijk door 
een gat in de houten ondergrond. Rondom het vlak is namelijk een ruimte van 5 
centimeter breed uitgespaard. Hierdoor kan het water dat over het vlak stroomt 
langs de zijkanten in een goot stromen en belandt  het van daaruit in het 
circulatiesysteem.  
 
Om het water te laten stromen is het vlak opgedeeld in verschillende schuine 
stroken van zo=n 5 meter breed. Een gebogen lijn van punt tot punt ligt het 
hoogst, op 70 centimeter boven de promenade. De stroken lopen hier vandaan 
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in twee richtingen naar beneden. Ze hebben een verschillende hellingshoek, 
waardoor de buitenranden van de driehoek niet recht zijn: er ontstaan kleine 
hoogteverschillen, die door het verdraaien van de stroken ook nog eens per 
strook verlopen. Dit breekt het grote vlak en bij het er langs voortbewegen zorgt 
het voor een dynamisch, steeds veranderend beeld.  
 
In de gebogen lijn zijn gaten aanbracht waaruit het water stroomt. Door een niet 
te krachtige straal en de juiste hoeveelheid en verdeling van de gaten zal een 
film van water langs het vlak naar beneden stromen. Een ingetogen geheel dus, 
dat past bij de eenvoud van het plein en bij het statige Concertgebouw. Het 
water zal, omdat het stroomt, nooit een vlakke spiegeling opleveren, maar wel 
een glinsterend, glanzend en glad uiterlijk aan het natuursteen geven. Eén van 
de stroken is niet voorzien van gaten en langs de lange zijden zijn gootjes 
aangebracht, waardoor er geen water op kan lopen. Deze strook eindigt op 
dezelfde hoogte als de promenade en kan dus als een oversteekplek gebruikt 
worden van het plein naar de van Baerlestraat. Deze >hint= om over het vlak te 
lopen zal op warme dagen extra aanleiding geven om het watervlak als 
speelplek te gebruiken. Of dat nog nodig is, valt te betwijfelen, want meestal 
neemt men zelf wel het initiatief voor dit soort recreatief gebruik.  
 
Het natuurstenen vlak sluit van dichtbij gezien het plein aardig af, maar op 
afstand heeft het in dat opzicht weinig effect. Door in de waterpartij een aantal 
bomen te plaatsen creëer ik een barrière die bestaat uit stammen en de zich 
daartussen bevindende lucht. De grove den (Pinus Sylvestris) is hiervoor 
uitermate geschikt. Dit is een ranke en toch robuuste boom met een lange, 
redelijk rechte stam en een kleine groene kruin. Hij kan hier 25 tot 30 meter 
hoog worden, een hoogte die prima past bij het Concertgebouw. De grove den 
wordt niet veel aangetroffen in de stad en zeker niet op zo=n prominente plek 
met zo=n belangrijke rol. Het is een boom die veel 
in de bossen in het oosten van het land voorkomt en door veel mensen 
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geassocieerd wordt met de vrije natuur. Om tussen die bomen te mogen 
vertoeven is in mijn ogen een voorrecht en een geweldige belevenis. Ook 
hierom heb ik voor deze boom gekozen: een symbolische plaatsing van een 
heel klein stukje natuur in de drukke stad.  
 
De bomen kunnen uiteraard niet in het natuurstenen blok blijven staan. Hiervoor 
worden in de stroken gaten gemaakt van 4 meter doorsnede, waarin de boom 
kan staan en genoeg lucht krijgt. Het gat wordt afgedekt met een rond rooster, 
met een sparing voor de stam. Het water dat in de gaten stroomt wordt 
opgevangen in een goot en teruggeleid in het circulatiesysteem. 
 
Museumpromenade en Sandbergplein 
Het monumentale karakter dat deze wandelroute moet krijgen ontstaat door de 
breedte van 10 meter. Om deze monumentaliteit aan te zetten wordt de route 
voorzien van een natuurstenen bestrating waardoor het strakke, rechte pad een 
klassieke tint meekrijgt. Het deel van de promenade dat langs het van Gogh en 
het Stedelijk ligt wordt voorzien van Berkeboompjes, die met hun frisse witte 
stammetjes en hun groene bladeren een mooi contrast vormen met de twee 
musea. Waar de promenade langs het gras loopt overbruggen 3 treden van 1,5 
meter breed het hoogteverschil van 40 centimeter tussen promenade en gras. 
Hier worden geen bomen geplaatst om de Paulus Potterstraat visueel niet van 
het plein af te snijden. De straatwand vormt hier de beëindiging van het plein. 
Wel is een mooi straatverlichtingsarmatuur hier op zijn plaats. Dit heb ik verder 
niet uitgewerkt, maar het hoort wel in het plan thuis. 
 
De natuurstenen bestrating loopt ook tussen het Stedelijk en het van 
Goghmuseum 
door op het Sandbergplein. Dit pleintje is een waardevolle plek die in de 
uitgangssituatie behoorlijk verwaarloosd was. Het zal in mijn plan het 
verbindingsstuk vormen tussen de musea en het plein en de parkeerterminal. 
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Ook zal op dit pleintje het monument voor de vrouwen van Ravensbrück 
herplaatst worden. Het Sandbergplein komt uit achter de nieuwbouw voor het 
van Goghmuseum. Om dit gebouw, dat als een zelfstandig element op het 
grasveld staat een nog autonomer karakter te geven wordt het Sandbergplein 
daar beëindigd met een muurtje. Een uitloper die langs de nieuwbouw van het 
Stedelijk loopt geeft uitzicht op het Museumplein. Het muurtje kan gebruikt 
worden als zitplaats. Vanaf de uitloper gaat een pad langs de beeldentuin achter 
het Stedelijk langs. Dit pad is gemaakt van grote stalen platen die in de bouw 
gebruikt worden om zware machines over te laten rijden. Deze platen hebben 
een los en tijdelijk karakter en ze zijn slechts bedoeld als leidraad voor de 
bezoeker om die langs de beelden te lokken.  
Ook het pad naar de parkeerterminal zal van deze platen gemaakt worden. 
Omdat dit pad dwars over het gras loopt zou het een element kunnen vormen 
dat het grasvlak breekt. De platen zijn echter zeer plat, zodat de een beetje 
verzonken liggen in het er omheen gegroeide gras en het roestige uiterlijk geeft 
het idee dat de natuur er vrij spel heeft. 
 
Parkeerterminal en cybermuseum 
De parkeerterminal en het cybermuseum zijn beide ondergronds gesitueerd. 
Bovengronds zijn ze zichtbaar in de vorm van de eerder genoemde vlakken, om 
van hun aanwezigheid blijk te geven. De verschijningsvorm van het exterieur 
representeert het interieur. Ik heb er voor gekozen om het exterieur uit te werken 
omdat het bij het plein hoort. Voor het interieur maak ik wel een concept, zodat 
er toch een beeld bij ontstaat. Ik zal, vanwege het verschil in uitwerking, steeds 
het bovengrondse deel los van het ondergrondse deel bespreken 
 
Concept voor een parkeerterminal 
Parkeergarages zijn doorgaans donkere, lage, stinkende, dus naargeestige 
plekken. Vaak kun je de juiste uitgang maar moeilijk vinden en kom je op een 
totaal andere plek boven de grond dan je had gepland. Om maar niet te spreken 
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van de omgekeerde richting: Op welk dek, bij welke uitgang had ik mijn auto ook 
weer neergezet? Vaak ben je dan wèl de ingang ingelopen die het dichtst bij je 
einddoel lag en kom je binnen weer op een heel andere plek uit dan je dacht. 
 
Eigenschappen voor een betere opzet zijn:  
-  overzicht voor autoverkeer en voetgangers 
-  parkeren dichtbij uitgang van bestemming 
 
Rem Koolhaas moet dit ook gedacht hebben bij het ontwerpen van een 
parkeergarage annex ondergronds tramstation onder het Spui in den Haag. 
Door een ruimte te maken die twee verdiepingen hoog is en hierin parkeertafels, 
zogenaamde >mezzanines= te plaatsen voorkomt hij het benauwende karakter 
van een parkeergarage. Hij maakt zelfs een directe connectie met de winkels 
boven de grond door stukken uit het dak weg te laten. Hierdoor valt daglicht de 
parkeergarage binnen en kun je van binnen uit de winkels al zien. Ook zijn de 
winkels direct toegankelijk door de plaatsing van hun ingangen in de 
parkeergarage. Een mooie ruimtelijke opzet voor een parkeergarage. 
 
Nu moeten er in mijn parkeerterminal naast auto=s ook bussen met toeristen en 
plek vinden. Voor deze mensen is het belangrijk dat ze weten waar ze moeten 
zijn en wat er boven de grond zoal te doen is. De volgende programmapunten 
komen hier naar 
voren: 
- parkeerplekken voor bussen 
- Informatiesysteem voor de toeristen 
 
Ik wil in mijn concept de bussen scheiden van de auto=s. In de eerste plaats om 
praktische redenen: Een bus is in alles groter en meer ruimte-eisend dan een 
auto: de draaicirkel en de afmetingen zijn het belangrijkste kenmerken. Door de 
bussen van de auto=s te scheiden voorkom je ruimteverlies door de nodige 
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ruimte voor de bussen. 
Verder is de scheiding een symbolische: De bezoekers die per auto komen 
weten vaak al waar ze naar toe willen en de buspassagiers hebben allemaal een 
verschillend plan. Daarom wil ik de auto=s in de periferie van de garage laten 
parkeren, op een plek die zo dicht mogelijk bij de uitgang van hun gading ligt en 
de bussen krijgen een plek in het hart van de parkeergarage, alwaar zich een 
infosysteem annex verzamelplaats bevindt en van waar de toeristen zich over de 
uitgangen van hun keuze verspreiden. 
 
 
Vormgeving 
De parkeergarage is eigenlijk een groot rechthoekig gat in de grond. In dit gat 
komen drie uitgangen, te weten: één voor het Rijksmuseum, één voor het 
Stedelijk en het van Gogh en één voor het cybermuseum en de kantoren aan de 
Johan Vermeerstraat. Op 9 meter diep komt een plateau waar de bussen op 
kunnen parkeren. De auto=s komen op zo=n 3 meter beneden het maaiveld 
binnen op een hellingbaan die zich langzaam door de ruimte naar beneden 
slingert. Door deze slinger op een tactische wijze langs de drie uitgangen te 
leiden kunnen de automobilisten zo dicht mogelijk bij de uitgang van hun 
bestemming parkeren. De hellingbaan is ongeveer 20 meter breed en hij bestaat 
uit twee rijstroken in het midden waarover auto=s naar beneden en naar boven 
kunnen rijden. Deze rijstroken worden geflankeerd door een strook 
parkeerplaatsen en een looppad dat zich aan de randen bevindt. De hellingbaan 
eindigt in een grotere ruimte die als >restreservoir= dient. Ook kan in deze 
ruimte een aantal parkeerplaatsen voor de kantoorvilla=s die aan het plein staan 
gereserveerd worden, om het weghalen van de parkeerplaatsen bovengronds te 
compenseren. 
Om het busplateau zich echt als een plateau te laten manifesteren zakt de 
autohellingbaan tot onder de 9 meter, alvorens in het >reservoir= te eindigen. 
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Langs de randen van de hellingbaan is een strook vrij gelaten voor het 
voetgangersverkeer. Door op de juiste plaatsen >kortsluiting= te maken tussen 
twee stukken hellingbaan door er rolstoepen aan te brengen is het vanaf elke 
parkeerplaats relatief kort lopen naar de gewenste uitgang. De uitgangen zijn 
vormgegeven als vierkante kokers die de totale hoogte van de parkeergarage 
beslaan en door het dak naar buiten prikken. Van deze kokers zijn twee zijden 
van beton en twee zijden van glas, zodat het trappenhuis ook zichtbaar is. Op de 
betonnen zijden kan aangegeven worden welke uitgang het hier betreft. Door de 
structuur van de hellingbaan en de openheid van de ruimte kan ieder 
trappenhuis vanuit vrijwel elke positie gezien worden en heb je altijd een 
oriëntatiepunt. 
 
Constructie 
Er is wel een groot probleem in zake de constructie. De hellingbaan moet 
ergens op rusten evenals het dak. Er mogen hierdoor zo min mogelijk 
parkeerplaatsen verloren gaan, en op het busplateau mogen kolommen de 
bussen niet belemmeren in hun bewegingsvrijheid. Bovendien komen er op het 
dak van de garage straks nog bomen te staan. Het gewicht van deze bomen (en 
de aarde waarin deze staan) moet ook via 
de draagconstructie afgevoerd worden. Om de slingerende hellingbaan te 
kunnen realiseren heb ik in de plattegrond een grid met drie hoofdrichtingen 
ontworpen. Op de plekken waar de drie richtingen elkaar kruisen komen 
kolommen te staan. De hellingbaan past ook binnen het grid en deze kan 
daarom opgehangen worden aan de kolommen. Alle gridlijnen komen in het dak 
terug als draagbalken. Hiervan wordt een stijve constructie gemaakt waarop het 
dakvlak en de bomen geplaatst kunnen worden. 
 
De dikte van de hellingbaan mag niet te groot worden want dan zouden de 
auto=s er op sommige plekken niet meer onder passen. Ik stel daarom voor om 
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de hellingbaan van beton te maken en hem om stalen vakwerkliggers heen te 
gieten. Deze liggers kunnen bevestigd worden aan de kolommen. De betonnen 
strook zelf wordt ook ondersteund door vakwerkliggers. Hierin kunnen de 
leidingen en luchtbehandelingskokers geplaatst worden. 
 
Bij navraag bleek dat bij de parkeergarage die er nu gebouwd wordt van een 
zogenaamde >klein-polderbemaling= gebruik gemaakt wordt. Hierbij worden in 
de niet doorlatende kleilaag damwanden geslagen en het doorsijpelende 
kwelwater wordt weggepompt. Zo hoef je geen dure betonnen bak in de grond te 
verankeren tegen omhoogdrijven en kun je de bodem in principe bestraten met 
klinkers. Ik wil dit principe ook toepassen, alleen zal rekening gehouden moeten 
worden met het feit dat er zware bussen op moeten kunnen staan. 
 
 
Manifestatie van de parkeerterminal bovengronds 
Het rechthoekige vlak dat het dak van de parkeergarage vormt, ligt op gelijke 
hoogte met de promenade. Het doorsnijdt de boog, waardoor het in het grasvlak 
40 centimeter boven de grond uit komt. Hierdoor krijgt het vlak massa die 
aangeeft dat er ondergronds nog iets mee gebeurt. Het vlak is uitgevoerd in 
blauwsteen, een lichte blauwgrijze natuursteen. Het vormt een hard, koud vlak 
tegenover het zachte, warme hout en gras.  
 
Waar de boog het vlak snijdt gaat het massieve vlak over in een vlak van gravel 
dat omkaderd wordt door een blauwstenen rand van een meter breed. Dit wordt 
de plek waar de  sportveldjes teruggeplaatst worden. De half pipe wordt op het 
harde, blauwstenen vlak geplaatst. Ik vind dit blauwsteen wel bij de 
skatersgroep passen: Een mooi glad vlak waarop men naar hartelust z=n gang 
kan gaan. Een plek voor actie en spanning. Een plek die daarom uitdagend in 
het grasgedeelte steekt.  
Het gravel heeft meer een vertrouwde uitstraling voor de huidige gebruikers uit 



 
 39 

de buurt en het heeft iets rustgevends. De rand er omheen maakt het gebied 
min of meer een besloten plek waar je echt binnen moet treden door over de 
blauwstenen rand te stappen. Om het geheel tot een aangename verblijfplek 
maken worden bomen geplaatst. Door deze bomen op >willekeurige= plekken te 
zetten in plaats van op een strak raster ontstaan weer kleine en grote open 
plekken. Dit geeft de plek een heel vrij en een natuurlijk karakter. Om toch het 
stadse element terug te brengen zal ik de bomen neerzetten in grote potten. De 
aangename eigenschappen die ik net genoemd heb blijven bestaan, alleen 
worden de plekken nog net iets beslotener door de massa van de potten.  
 
Het plaatsen van potten heeft nog een constructief voordeel: in plaats van een 
grote bak die verzonken ligt in de grond kunnen ze op willekeurige plekken 
neergezet worden. Om al te grote constructieve ingrepen te voorkomen zal ik de 
potten neerzetten op de gridlijnen van het ondergrondse deel.  
Welke bomen passen er nu in deze potten?  
De eisen die ik zelf aan deze bomen heb gesteld waren:  
-  ze moeten een breed bladerdek hebben zodat er een lommerrijke schaduw 

ontstaat die niet alleen de pot maar ook de ruimte eromheen beslaat.  
-  de boompjes mogen niet te massief en groot worden 
- ze mogen een niet al te grote wortelomvang hebben omdat anders de potten 

veel te groot zouden worden. 
- Kleurverandering door de seizoenen en bloesems zijn mooi meegenomen.  

Ze zorgen voor verschillende sferen doordat ze het licht dat ze filteren 
voorzien van een kleur. 

Hierdoor is mijn keuze gevallen op de Krenteboom (Amelanchier Laevis) Dit 
boompje heeft een bladerdek dat een flink stuk breder is dan de wortels. De 
wortelomvang zelf is vrij bescheiden. Het boompje heeft niet één massieve 
stam, maar hij vertakt zich eigenlijk al vanaf het punt waar hij boven de grond 
uitkomt. Hierdoor zal de sfeer van een natuurlijke plek verhoogd worden, maar 
tevens zal het er meer op lijken dat het een uitvergrote versie is van een 
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kamerplant in een pot. Tot slot heeft de Krenteboom in de lente mooie witte 
bloesems en verkleuren de bladeren in de herfst van groen naar rood tot zelfs 
oranje,. 
 
De potten worden rond van vorm zodat de kluit er mooi in past. De rondingen 
maken de potten, die een hoogte hebben van 1,5 meter en een 
maximumdoorsnede van 3 meter, niet te massief. Ronde voorwerpen hebben 
een mooi verloop van licht naar donker, hetgeen hier ook weer een prettige 
sfeer helpt verhogen.  
 
Ik wil verder geen straatmeubilair plaatsen, maar het is denkbaar dat de mensen 
ook ergens even willen zitten. Om een boterham te eten, of om een shaggie te 
roken. Hiervoor leg ik her en der, op het grid van de parkeergarage, stukken 
blauwsteen 
neer, met dezelfde afmetingen als de rand die om het gravelvlak heen loopt. Dit 
zouden in principe stukken kunnen zijn die na de bouw zijn blijven liggen. 
 
Bij het boven de grond komen vanuit de parkeergarage wordt in eerste instantie 
je aandacht afgeleid van het vlak met de bomen. De eerder genoemde glazen 
wanden zijn namelijk gericht op het doel dat de meeste mensen hebben: de 
musea. Pas als ze door de deur naar buiten komen zullen ze de sfeer achter 
zich ervaren. 
 
Concept voor een cybermuseum 
Het cybermuseum heeft de volgende opzet: Het zal een museum worden waar 
mensen iets kunnen leren over computers en hun diverse 
gebruiksmogelijkheden. Hoewel de samenleving niet meer zonder zou kunnen, 
zijn veel mensen nog wat huiverig voor de computer en weten hele 
volksstammen niet wat er allemaal mee kan. Daarom zien ze er het nut er niet 
zo van in. Om de gebruiksmogelijkheden duidelijk te maken en om de 
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>computerfreak= en de leek wat dichter bij elkaar te brengen zal dit museum -
geheel in stijl- een interactief museum zijn, waar de bezoeker alles zelf kan 
ontdekken en waar nodig de hulp in kan roepen van een >suppoost= die alles 
kan vertellen over het onderwerp. Ook zullen er workshops en shows gehouden 
worden door kunstenaars van het virtuele (denk aan personen als Stellarc, maar 
ook aan presentaties van bijvoorbeeld architectuur in VR).  
 
Om zoveel mogelijk zelf te kunnen doen en om de bezoeker zijn eventuele angst 
voor knoppen en elektronica te laten overwinnen krijgt hij bij zijn toegangsbewijs 
een klein computertje (een palmtop) dat zijn persoonlijke gids zal zijn. Dit 
computertje heeft een vergelijkbare functie als de oortelefoontjes die je 
tegenwoordig in musea mee kan krijgen, echter, het heeft meer mogelijkheden. 
Door contactpunten aan te brengen op het systeempje kan het op bepaalde 
plaatsen in het museum 
 aangesloten worden op de aanwezige apparaten, zodat je hiermee kunt 
werken. De resultaten (tekeningen, tekst, maar ook beelden van workshops, 
internetpagina=s etc.) worden in het palmtopje opgeslagen en bij een printunit 
kunnen deze weer worden omgezet in reële zaken (papier, beeld- en 
geluidsdragers) . Ook kan de palmtop aangesloten worden op de shop, zodat je 
alvast virtueel kunt rondneuzen en een bestelling kunt plaatsen. Bij het verlaten 
van het museum ligt deze dan klaar om mee te nemen.  
 
Het gebruik van zulke palmtops heeft het voordeel dat je slechts aansluitplekken 
hoeft te maken en dat niet altijd de computers bezet zijn, zodat er geen wachtrij 
ontstaat: iedereen kan altijd bezig zijn. 
 
Als het palmtopje dichtgeklapt is kun je er ook nog mee werken. Op de 
buitenkant zitten een paar knoppen en een infraroodsensor. Deze vormen een 
afstandsbediening die ook op veel zaken te gebruiken is. Dit is voor de mensen 
die vrees hebben voor veel knopjes, beeldschermen en voor het bedienen van 
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computerprogramma=s. Een AB-tje heeft tegenwoordig bijna iedereen dus dat 
geeft een vertrouwd gevoel. Met de afstandsbediening kan ook de toestand van 
het gebouw veranderd worden. Men kan er lichten, schermen e.d. mee aan en 
uit zetten, van kleur of helderheid laten veranderen, panelen mee laten 
bewegen, noem maar op. In het begin zal duidelijk gemaakt worden dat die 
mogelijkheid er is, voor de rest moet elke bezoeker er zelf mee experimenteren 
en de mogelijkheden ervan ontdekken. Zo ontstaat er een gebouw dat van 
binnen èn buiten steeds in verandering is, waardoor het een niet gedefinieerde 
ruimte oplevert. 
 
De entree wordt, vanaf het plein gezien, gevormd door twee torens. De ene 
toren is een uitkijktoren, de andere vormt een soort billboard en hierin zit tevens 
de ingang 
tot het entreegebouw. Vanaf de promenade is deze via een loopbrug te 
bereiken. 
 
De uitkijktoren staat symbool voor het menselijke, de reële wereld. Deze toren is 
dan ook geheel van glas, zodat men visueel direct contact kan hebben met de 
buitenwereld. Toch heeft met vanuit de toren nooit een compleet overzicht op 
het plein. Door in de toren wanden van gezandstraald glas te plaatsen wordt de 
blik geënsceneerd en het ruimte-idee vervormd. Slechts helemaal boven in de 
toren is een punt te vinden vanwaar men vrijelijk de hele omgeving kan 
aanschouwen. 
 
De tweede toren is, in tegenstelling tot de eerste, geheel gesloten van aard. 
Waar de uitkijktoren haar expressie verkrijgt door de vorm en de verschillende 
mate van transparantie moet deze toren het hebben van de techniek. De 
schaalloze gevel wordt uitgevoerd als een groot beeldscherm dat naar believen 
opgedeeld kan worden in meerdere schermen. De toren is een medium dat 
informatiestromen doorgeeft aan het publiek, een medium dat door die 
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informatiestromen onafgebroken aan verandering onderhevig is. Het is een 
interieurloos gebouw, een schijnbaar loze huls, waarin aan de binnenkant, net 
als aan de buitenzijde, allerlei zaken geprojecteerd worden. Alle 
informatiestromen dringen zich min of meer aan je op. Echter, omdat het hier 
donker is en de ruimte slechts 6 bij 6 meter zal meten, zal de impact nog groter 
zijn dan buiten het geval was. In het midden van deze koker zit een grote lift die 
met een >electronic liftboy= is uitgerust welke in de gaten houdt of er bezoekers 
in staan of aankomen. Deze lift brengt je naar een 5 meter dieper gelegen 
ruimte: het entreegebouw van het cybermuseum. De lift is uitgevoerd als een 
groot plateau, omgeven door een glazen schacht, waardoor je langzaam in de 
informatiewereld lijkt weg te zakken. 
 
Het entreegebouw zelf wordt hoofdzakelijk gevormd door licht. In de ruimte 
zitten 
de kassa=s, een informatiebalie en de shop, die tevens de ingang van de glazen 
toren is. Verder is er de doorgang naar het feitelijke museum. Het gebouw is 
driehoekig van vorm. De drie wanden symboliseren de overgang van reële naar 
virtuele ruimte. Dit wordt als volgt gerealiseerd: De lange wand, waarin de 
lifttoren uitkomt, is van rode baksteen, een >echt= materiaal. Om dit te 
benadrukken loopt er langs deze wand een raamstrook, waardoor daglicht langs 
de wand strijkt. Dit strijklicht benadrukt de textuur en dus het reële, het tastbare 
van de wand. De één na langste wand, die op de lange aansluit, is een vidiwall 
waarop dezelfde bakstenen als in de lange wand zitten geprojecteerd worden. 
Hiermee gebeurt verder niks, het is slechts een weergave van de werkelijkheid. 
De wand is wel duidelijk als vidiwall te herkennen doordat hij is opgebouwd uit 
panelen die een afmeting van ongeveer 1 bij 2 meter hebben. De derde wand is 
ook een vidiwall met baksteenprojectie, maar hierop kan de bezoeker reageren 
met zijn palmtop. In de hal zitten aansluitpunten voor de palmtop en een remote 
sensor. De bezoeker kan vertrouwd raken met het computertje en de wand zal 
van kleur, schaal en helderheid wisselen. Zo ontstaat een virtueel materiaal (zij 
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het beperkt, want men kan, om de drie wanden hun verbondenheid te laten 
behouden, niets anders dan baksteen als materiaal kiezen). 
 
Op het punt waar de echte wand en de virtuele wand bij elkaar zouden moeten 
komen zit een opening. Hierachter begint een rolbaan (geflankeerd door een 
gewone gang) naar het cybermuseum. De reële wand loopt door, langs de 
rolbaan, om als het ware het handje van de bezoeker nog even vast te houden; 
een laatste reële strohalm. 
 
Centraal gelegen in de driehoek rijst de uitkijktoren omhoog. In tegenstelling tot 
het deel dat boven de grond uitsteekt is de gevel hier niet transparant zodat het 
volume duidelijk voelbaar wordt. De wanden worden gevormd door 
gezandstraalde platen, 
en omdat de vloeren in dit deel van de toren ook van glas zijn komt er een mooi 
diffuus licht door de glazen wanden heen naar binnen. Dit contrasteert mooi met 
het kunstlicht van de vidiwalls.  
 
Als een bezoeker uit de lift stapt kan hij, naar links kijkend, de rolbaan al zien, 
maar door een gordijn van staalgaas kan hij er nog niet direct naar toe. In dit 
gordijn zitten wel de uitgangsdeuren. De binnenkomende bezoeker wordt 
rechtsom langs de drie wanden om de glazen doos heen geleid en in de punt zal 
hij kunnen betalen en zijn palmtopje krijgen. Na het betalen gaat hij door het 
gordijn, dat als een barrière door de driehoek loopt en komt hij uit waar hij 
begon, maar aan de andere zijde van het gordijn. Hier kan hij dus of naar het 
cybergebouw, of zijn palmtop proberen, of naar de shop die in de glazen doos 
zit, of naar boven, de uitkijktoren op (waar hij ook de palmtop kan gebruiken om 
de buitengevels te veranderen). 
 
Het hek vormt de scheiding tussen gratis en niet gratis toegankelijke gebieden, 
maar waar het hek de glazen doos doorsnijdt ontstaat een derde gebied. Dit is 
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het gebied voor het personeel. Er is personeel aanwezig bij de kassa=s, achter 
de infobalie en in de shop. Deze mensen kunnen ook uitleggen hoe men met de 
palmtops moet werken en specifieke vragen beantwoorden. De aanwezigheid 
van dit personeel is belangrijk, want als alles geautomatiseerd zou gaan wordt 
de bezoeker helemaal aan zijn lot overgelaten en dat zou de knoppenfobisten, 
een doelgroep die het museum juist graag zou bereiken, alleen maar 
afschrikken. Goede begeleiding is dus belangrijk. 
 
Manifestatie van het museum bovengronds 
Over de torens is al even gesproken: Het zijn twee opponenten van elkaar, 
waarbij de ene toren de informatiestromen symboliseert en de andere de mens, 
die altijd nog 
achter deze informatiestromen zit. De ingangstoren is geheel opgebouwd uit 
beeldschermmateriaal en is dus schaalloos. De transparante toren, die met zijn 
25 meter hoogte flink groter is dan de 17 meter hoge ingangstoren, is eigenlijk 
een grote trap. Door verschillende trapafmetingen (zowel aan- en optrede als 
breedte) te gebruiken ontstaat een dynamisch stijfpatroon: nu eens een luie trap, 
dan weer redelijk stijl omhoog. Verticale matglazen, platen het belemmeren een 
compleet overzicht over het plein. Stalen kolommen die op een verspringend 
grid staan vormen de draagconstructie.  
 
De trappen en de vloeren zijn van 8 centimeter dik beton. In de rand ervan wordt 
een T-profiel ingestort dat enerzijds dient als opstaande rand waaraan de railing 
vastgemaakt wordt en anderzijds krachten opneemt en afleidt naar de 
kolommen. Dit T-profiel wordt zwart geschilderd en vormt dus een mooi contrast 
met het grijze beton en de wit-grijze matglazen verticale panelen die in de toren 
voorkomen. Zo zal het op afstand duidelijk zichtbaar zijn als een lint dat zich 
naar boven slingert. Het accentueert de verschillende trapafmetingen die zijn 
gebruikt en maakt de toren een expressief, doch eenvoudig gematerialiseerd 
object. De leuning die van hetzelfde zwarte staal is gemaakt en voorzien is van 
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staaldraad dat evenwijdig loopt aan de bovenrand van de leuning versterkt deze 
expressie. In de toren zit een glazen lift, zodat ook invaliden van de uitkijktoren 
gebruik kunnen maken. Deze kan echter maar op een paar plateau=s stoppen.  
 
De gevel van de toren is geheel van glas. Glazen consoles die aan de stalen 
kolommen worden bevestigd houden de panelen vast en laten de glasgevel 
visueel loskomen van de trappen en de plateau=s, waardoor de expressie van 
de trappen niet verloren gaat. Naast de torens is er van het entreegebouw niet 
meer te zien dan de lichtstraat en de muur die daar aan grenst. De lichtstraat is 
zichtbaar als een glazen strook, afgedekt met roosters. De wand van rode 
baksteen steekt hier 20 centimeter boven uit. De lichtstraat loopt door tot aan de 
boog. Daarna gaat de rolbaan zonder daglicht door tot onder de grote schuine 
driehoek, die aan de zuidoostkant ligt, vlak bij de waterpartij. In deze driehoek zit 
het museum zelf.  
 
De driehoek is van een lichte bruingele marmersoort, waardoor het in hardheid 
contrasteert met het hout en het gras. De warme bruingele kleur past wèl direct 
bij de warme uitstraling van de promenade. De lange zijdevan de driehoek, die 
aan de kant van de boog ligt, begint op maaiveld en de punt aan de Gabriël 
Metsustraat is 1,5 meter hoog. Hierdoor krijgt het plein een duidelijke 
beëindiging en wordt de massa van het museum weergegeven. Rondom de 
driehoek is een goot gemaakt die voor het afvoeren van regenwater zorgt. In 
deze goot worden gekleurde lampen geplaatst die >s avonds de oplopende 
zijden van onderaf aanlichten. De goten worden afgedekt met persroosters, 
waardoor een overgang ontstaat en de driehoek meer verzelfstandigd wordt. 
 
Tussen de driehoek en de waterpartij heeft zich een looproute gevormd. Om 
deze ook tot een mogelijke verblijfplek te maken en het cybermuseum direct 
contact met buiten te geven worden langs deze looproute vitrines geplaatst, 
waarin wordt weergegeven wat er binnen gebeurt. Dit kan door middel van 
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beeldschermen, maar ook door licht en geluid of door live performances in de 
vitrine zelf. 
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Geraadpleegde bronnen 
 
Periodieken (Alfabetisch in de volgorde naam van de bron, datum, naam van de auteur) 
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05-1991 ~ Het openen van de stedelijke ruimte ~ F. Neumeyer 
05-1991 ~ Ontwerpende blikken op de stad ~ G. Wallis de Vries 
04-1994 ~ De congestie tot staan gebracht 
04 -1997 ~ Gevormde leegte ~ H. Van Dijk 

de Architect 10-1989 ~  Moderne stedelijke complexiteit in Barcelona ~ H. Meyer 
12-1991 ~ De weerbarstigheid van de stedelijke ruimte ~ J. 
Rodermond 
11-1996 ~ Design of duurzaamheid ~ J. Rodermond 
04-1997 ~ Stadspleinen van West 8 ~ K. Brummel 

Baumeister 02-1989 ~ Raum für Plätze ~ P. Peters 
Grafisch Nederland 12-1992 ~ verschillende artikelen  
Plan 02-1984 ~ Modern, antimodern en postmodern ontwerpen ~ Meeuws 
Process; Architecture 06-1985 ~ Creative environment ~ verschillende 

auteurs 
04-1995 ~ The art and mechanisme of the landscape ~ 
verschillende auteurs 

De Volkskrant               ~ Rangen & Standen: Pleinen ~ A. Hosper & 
P. Depondt 

28-12-=96 ~ Het gedonder rond het Museumplein... ~ F. Haks 
18-04-=97 ~ Bulldozers ruimen rijkeluiswegdek op 
07-08-=98 ~ Het Museumplein op de schop ~ foto van Bert 

Verhoef 
28-08-=98 ~ Het van Gogh krijgt nieuwe ruimte in een ellips ~ L. 

Ter Borg 
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28-08-=98 ~ Plein der zuchten ~ L. Ter Borg en J. Koelemeijer 
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Boeken en technische documentatie (alfabetisch op titel) 
D= ailly=s historische gids van Amsterdam 
Beschreven leegte ~ verschillende auteurs ~ verslag workshop stedebouw 1993 
Bomen in vorm en in kleur ~ B. K. Boom en H. Klein ~ 1966 
Het bomenboek ~ H. Johnson ~ 1974 
Designing parks ~ L. Baljon ~ proefschrift Lanbouwuniversiteit Wageningen 
1992 
Een groen stadsplein in het hart van Amsterdam: het Museumplein ~ H. Battjes 
~ 1996 
Evergreen form studies ~ G. O. Robinette ~ 1983 
Het Kosmos bomenboek ~ Th. Klinkspoor ~ 1972 
Die Mitte der Stadt ~ M. Webb ~ vert. City squares, 1990 
Nederlandse landschapsarchitectuur: tussen traditie en experiment ~ A. Geuze 
~ 1995 
Bauentwurfslehre ~ E. Neufert ~ 1998 
NPR 2443, Parkeergarages ~ 1992 
Piazze d= Italia ~ P. Favole ~ 1972 
Pleinen van Nederland ~ B. De Vries ~ 1990 
S, M, L, XL ~ R. Koolhaas en B. Mau ~ 1995 
Der Städtbau nach seinen künstlerischen Grundsätzen ~ C. Sitte ~ 1965 
Urban Space ~ J. Stuwart ~ 1983 
Zwermificatie op het westerdokseiland ~ S. Janssen Groesbeek ~ 
afstudeerverslag 1998 
 
Overig 
Gemeentearchief Amsterdam ~ geschiedkundige informatie  
Bibliotheek faculteit Bouwkunde TUE ~ basiskaarten Amsterdam 
Telefonisch ~ Informatie over constructie parkeergarage Museumplein 
 


