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VOORWOORD 

Voor u ligt mijn afstudeerproject voor de masteroplei
ding Architecture, Building and Planning én het slotstuk 
van bijna 7 jaar studie aan de Tule. Het afstudeertra
ject bij de twee leerstoelen Architectural Research in 
History and Theory en Architectural Design and Urban 
Cultures begon in februari 2009 met een vooronder
zoek naar de Singelgrachtzone. Het atelier waarin dit 
plaatsvond werd het Langsdoorsnede atelier genoemd, 
in navolging van het Dwarsdoorsnede atelier, dat een 
half jaar eerder begon. Het atelier, De Rede van Am
sterdam, is onze opvolger. 
Het eerste half jaar werd afgesloten na enkele maan
den met een begincolloquium. Vanaf die tijd werd het 
afstuderen een individuele aangelegenheid. Nu, een 
jaar en twee maanden later, is het resultaat van al dit 
werk gebundeld in dit afstudeerverslag. 

Bij een voorwoord horen ook bedankjes. Allereerst wil 
ik mijn drie hoogleraren, prof. dr. ir. Pieter van Wese
mael, prof. dr. Bernard Colenbrander en prof. dip I. Ing. 
Christian Rapp bedanken voor hun professionele be
geleiding. 
Ten tweede wil ik mijn medestudenten bedanken, die 
van het afstudeertraject ook een móóie tijd hebben 
gemaakt. 

Frank Beurskens 

Voorwoord 

5 



STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE Inhoudsopgave 

6 





Inleiding 

8 



INLEIDING 

Het beginpunt van dit afstudeerverslag, is de stede
bouwkundige analyse, die gemaakt is door het afstu
deeratelier, 'Langsdoorsnede van Amsterdam', waarin 
de Singelgrachtzone in Amsterdam op verschillende fa
cetten is geannalyseerd. Uit deze analyse is vervolgens 
een individuele opdracht en ontwerplocatie gekozen. 

Aanleiding voor dit onderzoek is de serie knooppunten 
en openbare ruimtes in de Singelgrachtzone, waar de 
tangentiale structuur van de Singelgrachtzone, door
sneden wordt door een radiale richting . Deze punten 
zijn meestal gelegen ter hoogte van de oorspronkelijke 
entrees tot de stad. uit de periode nog vóór de afbraak 
van de stadsomwalling. 
Een belangrijke constatering uit de gezamelijke analyse 
is dat deze punten de volgende gemeenschappelijke 
kenmerken hebben: 
- De punten zijn een entree tot de binnenstad 
- Het punt wordt gemarkeerd door een plein, park, of 
ander soort openbare ruimte. 
- Er is bevind zich een clustering van openbaar en 
hoogstedelijk programma 
- De punten zijn een stedebouwkundig oriëntatiepunt. 

Het knooppunt rondom de allerlaatste stellingmolen die 
Amsterdam nog over heeft, de Gooyer, is ook een der
gelijk punt. Het knooppunt is nooit een erg represen
tatieve toegang tot de stad geweest, maar daar komt 
door recente ontwikkelingen in de omgeving langzaam 
verandering in. Oe herontwikkeling van de voormalige 
haveneilanden, het KNSM-eiland, het Java eiland en 
Borneo Sporenburg heeft er voor gezorgd dat meer 
mensen gebruik maken van deze toegang tot de stad. 
Bovendien zijn is in omliggende buurten een proces 
van gentrification ingezet. Concreet betekent dit dat in 
deze buurten een opwaardering plaatsvindt, op soci
aal, cultureel en economisch gebied, vergelijkbaar met 
de opwaardering die in de Pijp heeft plaatsgevonden. 
Plannen voor aanliggende gebieden, zoals het Zeebur
gerpad en de kop van de Czaar Peterbuurt, liggen mo
menteel op de tekentafel. Kortom, het karakter, gebruik 
en ruimtelijke verschijningsvorm van het punt is aan 
het veranderen. 

Het doel van dit afstudeerproject was het maken van 
een stedebouwkundig ontwerp voor het knooppunt 
rondom de Gooyer. Op zichzelf is deze aanpak bijzon
der, omdat niet wordt ontworpen vanuit een specifieke 
ruimtelijke structuur, wat voor de hand ligt, maar van
uit het perspectief van de samenkomst van ruimtelijke 
structuren in het knooppunt. Niet de bebouwde massa 
is het uitgangspunt, maar juist de leegte. 

Daarnaast is een gedee~e van het stedebouwkundig 
plan architectonisch uitgewerkt. Het gaat om één van 
de vijf stedebouwkundige interventies in de bebou
wing. Functie van het bouwwerk is een hotel. 

Inleiding 

Oe structuur van dit afstudeerverslag is opgedeeld 
in vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk is een 
stedebouwkundige analyse uitgevoerd. die enerzijds 
voortborduurd op de ingeslagen weg van het voor
onderzoek en anderzijds de aanleiding is tot de for
mulering van een hoofdvraag, en vijf deelvragen. De 
hoofdvraag luidt als volgt: 

Vervolgens volgt er een analyse van het Grand Hotel, 
de typologie die als onderlegger heeft gediend van het 
architectonisch plan. 
In het derde hoofdstuk wordt het stedebouwkundig 
plan gepresenteerd. Met behulp van kaarten en sche
ma's wordt stapsgewijs antwoord gegeven op de deel
vragen gesteld in het eerste hoofdstuk. 
Ten slotte volgt de presentatie van het architectonisch 
plan in het vierde en laatste hoofdstuk. 
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1.1 Historie 

1. Schiereiland Rapenburg 
2. Bolwerk Rijzenoord 
3. Zeedijk 
4. Voorstedelijke bebouwing 
5. Houtewaal 
6. Buitendijksland 
7. Kadijk 



1.1 HISTORISCHE ANALYSE 

Het eerste gedeelte van de stedebouwkundige ana
lyse bestaat, geheel in de lijn met de analyse van het 
Amsterdam - Langsdoorsnede atelier, uit een serie 
historische kaarten met beschrijving, waarmee de 
belangijkste historische gebeurtenissen in het gebied 
zijn beschreven. De weergegeven kaarten zijn alle
maal gebaseerd op bestaand kaartmateriaal en geven 
de situatie weer in respectievelijk 1640, 1662, 1675, 
1732, 1770, 1829, 1875, 1918, 1977 en 2008. Het 
verschil van ongeveer 50 jaar per kaart leidt er toe 
dat de belangrijkste gebeurtenissen, zoals de stads
uitbreiding, slechting van de wallen, industrialisatie en 
city-vorming goed in beeld worden gebracht. Nieuwe 
gebouwen zijn in alle kaarten rood gekleurd, zodat ver
anderingen duidelijk zichtbaar zijn. 
Ten slotte wordt er met behulp van vier kaarten, inge
zoomd op het gebied direct rondom molen de Gooyer, 
om het verloop van de bebouwing nog eens extra goed 
te duiden. De inzoomkaarten geven de situatie in 1841, 
1887, 1938 en 2008 weer. Opvallend daarbij is vooral 
de situatie in 1938, waarin de Funenkerk een belang
rijke positie op het knooppunt inneemt. 

1.1 Historie STEOEBOUWKUNOIGE ANALYSE 

1640 BUITEN DE STADSGRENS 

Het gebied van de Oostelijke Eilanden ontstaat in de 
twaalfde eeuw als het woeste water van de Zuiderzee 
de slappe veengrond en de contouren van het huidige 
IJ zichtbaar worden. [ ... ]Bij zware stormen wordt het 
water opgezweept en komt het onbeschermde veen
landschap onder water te staan. Daarom wordt een 
dijk aangelegd. Hoe deze precies gelopen heeft, is 
niet duidelijk. 1 Als de dijk wordt weggeslagen wordt 
de Zeeburgerdijk aangelegd. Het buitendijkse land dat 
er voor ligt dient om het water te breken en de nieuwe 
zo de nieuwe dijk te ontlasten. Van de Zeeburgerdijk 
is voor het eerst sprake in een charter van hertog Al
brecht uit 1387 waarin de weiderechten van de dijk 
tussen Amsterdam en Muiderberg worden geregeld en 
heet dan nog St. Anthonisdijk en ligt niet aan het IJ 
maar meer landinwaarts.2 In 1401 wordt vervolgens 
het recht verleend tot de aanleg van de Cadijck, zodat 
het buitendijkse land toch nog in bepaalde periodes ge
bruikt kan worden. Het buitendijkse land tussen kadijk 
en Zeeburgerdijk blijft bijna anderhalve eeuw lang een 
landelijk gebied dat ook wel Rieteilanden wordt ge
noemd. Dit land wordt gebruikt om te grazen en door 
boeren en tuinders als het niet onder loopt. De dijken 
worden op hun beurt gebruikt als stadswandeling. 

Ten gevolge van de enorme toename aan haven
activiteiten in de 16' en 17' eeuw worden keer op 
keer nieuwe haveneilanden ingericht. Na de stads
uitleg van 1585 worden in 1592 de eilanden Uilen
burg, Valkenburg en Rapenburg aangelegd. 
De scheepswerven worden van de Laslage naar de ei
landen Marken en Uilenburg verplaatst. Op het schier
eiland Rapenburg lagen de werven van de VOC en de 
Admiraliteit. De haven is door middel van palenrijen 
van het IJ afgesloten. De stads-omwalling eindigde 
bij het aan het IJ liggende bolwerk Rijzenoord, zoals 
op de kaart te zien is. Vanuit de St. Anthoniespoort 
liep tussen de zee-dijk en de Amstel een uitgebreide 
voorstedelijke bebouwing van huizen, tuinen en ramen. 
iets verderweg lag langs de dijk het dorp Houtewaal of 
Oetewaal. Ten noorden van de dijk lag een groot stuk 
buitendijks land, dat dus door de relatief lage Kadijk, 
tegen overstromen beschermd werd. 

Heiidra, Ton; (1999) ; p.11 
Ibid. 
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1662 VIERDE UITLEG 

Als gevolg van de belangrijke positie die de haven 
krijgt, ontstaat aan het einde van de 16' eeuw Catten
burgh. Het eiland dient als golfbreker en er wordt een 
fortificatie om de onbeschermde Waal te verdedigen 
gebouwd in de vorm van twee bolwerken. De knik in 
de schakeling van de bolwerken is nog goed terug te 
vinden in het stratenpatroon van Kattenburg. 
Als gevolg van deze bolwerken slibben het IJ en de 
Waal echter dicht. In 1649 wordt besloten de Nieuwe 
Vaart aan te leggen om de bereikbaarheid te verbete
ren. Helpen doet dit maar beperkt, maar de Nieuwe 
Vaart wordt het belangrijkste structurerende element 
bij verdere uitbreidingen. Bovendien kan de bagger 
gebruikt worden bij de aanleg van de rest van de Oos
telijke Eilanden. 

Omdat de bolwerken al snel in slechte staat verke
ren wordt al na enkele jaren besloten dat deze niet 
meer voldoen. Een onderzoekscommissie stelt dat 
de bestaande verdediginglinie vervangen moet wor
den door een nieuwe gracht - de lijnbaansgracht 
- om de stad. Uiteindelijk wordt deze nieuwe linie 
door de Vierde Uitleg versterkt met een nieuwe wal. 
De verdedigingsfunctie van Kattenburg komt hiermee 
te vervallen en als gevolg vestigen zich al snel de eer
ste particuliere scheepswerven op het eiland. Omdat 
de Republiek der Verenigde Nederlanden echter in oor
log is met Engeland is een uitbreiding van de marine 
hoognodig en de Amsterdamse Admiraliteit, voorloper 
van de huidige marine, vestigt zich op het onverhuurde 
deel van Kattenburg. Daniël Stalpaert ontwerpt vervol
gens 's Lands Zeemagazijn waarvan de bouw in 1656 
begint. Heden ten dage doet dit gebouw dienst als 
scheepvaartmuseum. 

In 1662 wordt de vierde uitleg van de Amsterdamse 
stadswal gecompleteerd. In feite werd bij deze uitbrei
ding de derde uitleg uit 1613 afgemaakt en de halve 
cirkelvorm van de Singelgracht voltooid. Als gevolg hier 
van komt meer grond binnen de muren te liggen, dan 
voor de uitbreiding van Amsterdam nodig is. De uit
breiding van de wal leverde een dergelijk groot gebied 
op voor de stad, dat hiermee tot 1860 de natuurlijke 
groei van de samenleving kon worden opgevangen.1 

Als onderdeel van de Vierde Uitleg werden de Ooste
lijke Eilanden vanaf 1650 aangelegd om plaats te bie
den aan de scheepvaart en eraan gelieerde functies, 
waarvoor in de overvolle havengebieden binnen de 
stadsmuren geen plaats meer was. 

Vanwege de enorme omvang van het nieuwe gebied, 
dat binnen de muren is komen te liggen vind de eer
ste inrichting hiervan nogal ongecontroleerd plaats. 
Daarom krijgt stadsarchitect Daniël Stalpaert in 1662 
de leiding om de stadsuitbreiding in kaart te brengen 
en de 

Afstudeeratelier; (2009) ; p.15 

1.1 Historie STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 

gevelrooilijnen te bepalen. Een bewerking van dit plan 
is hiernaast weergegeven. Hoewel het plan nooit volle
dig is uitgevoerd, liggen de contouren van de oostelijke 
handelsuit-breiding nu vast.2 In dit uitbreidingsplan is 
de Hoogte Kadijk de zeewering die het achterliggende 
gebied voor overstroming moet behoeden. Het kwam 
daardoor geregeld voor dat de eilanden, die voor deze 
zeewering liggen, te kampen hadden met flinke water
overlast. Ook nu speelt deze dijk nog een belangrijke 
rol in de waterhuishouding van Amsterdam. 
Oorspronkelijk werden vier eilanden geprojecteerd. 
Door de grootschalige opzet van Oostenburg werden 
dat er drie, aangevuld met een aantal lijnbanen, waar 
touw voor de schepen wordt vervaardigd. Tevens wer
den vier bolwerken gepland rond de eilanden, één ten 
zuiden en drie ten noorden van de Nieuwe Vaart. De 
vorm van de eilanden is bepaald op basis van een in 
de zestiende eeuw ontwikkelde typologie van het ha
veneiland, een programma van eisen, de vorm van 
de bestaande stad en een aantal waterbouw-kundige 
werken. 
Toch kregen de Oostelijke Eilanden, in tegenstelling 
tot de meeste oudere haveneilanden van Amsterdam, 
allemaal een eigen programma en een bijpassende 
structuur. Kattenburg werd de zetel van de Admiraliteit. 
de stedelijke oorlogsvloot. Wittenburg werd bestemd 
voor particuliere scheepswerven. Oostenburg werd 
voor een groot deel het domein van de Verenigde Oost
Indische Compagnie. Oe Kadijken werden aanvankelijk 
gepland als woon- en havengebied . 

Heljdra, Ton; (1999); p.17 
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1675 REALISATIE VIERDE UITLEG 

Rond 1675 heeft het land van de oostelijke uitbreiding 
van Amsterdam zijn definitieve vorm aangenomen. Op 
het buitendijkse land aan de andere kant van de Lijn
baansgracht komt een bolwerk ten zuiden en slechts 
twee in plaats van de drie geplande bolwerken ten 
noorden van de Nieuwe Vaart: Oosterbeer, Jaap Han
nes en Zeeburg . Op twee hiervan staan molens met 
een schitterend uitzicht over het IJ en het buitendijkse 
rieteiland. Dit gebied staat bekend als het Funen of de 
keerweer en wordt door smokkelaars gebruikt om de 
stad binnen te komen. Vooral bij het meest noordelijk 
gelegen bolwerk Zeeburg, bestond de mogelijkheid 
om door het drassige land ongezien de stad binnen te 
komen. Omdat de Nieuwe Vaart geen oplossing biedt 
voor het dichtslibben van de haven wordt in 1675 bij 
het Funen een dam met sluis aangelegd.1 Later in 1759 
komen hier nog twee molens bij om het water door de 
vaarten heen te pompen. 
De op dit moment laatste overgebleven molen in het 
gebied, de Gooyer, heeft al een langere geschiedenis. 
In 1582 werd de molen gebouwd op zijn oorspronke
lijke locatie, de Heiligeweg. In 1640 wordt hij verplaatst 
naar het Leprozenland ten oosten van de Amstel. In 
1662 komt hij op het bolwerk Oasterbeer van het Ka
dijkseiland terecht om in 1814 op de huidige plaats 
opgebouwd te worden na de bouw van de Oranje Nas
sau kazerne. Hier vervangt hij de twee watermolens die 
niet goed functioneren. 

Oe haveneilanden kregen een typerende verkaveling. 
Symmetrie was het uitgangspunt in de ontsluiting en 
bebouwing. Er werd gezocht naar een ontsluiting over 
land en over water, en naar de beste ordening van 
functies op het eiland. Het haveneiland kreeg daarom 
twee middenstraten en werven langs het water. Oe ra
tionalisering van de overslag werd mogelijk doordat de 
bedrijven aan het water èn aan de straat kwamen te 
liggen. Aan het water kwam een verkaveling die spe
cifiek was toegesneden op de bestemming van werf, 
met een eigen maatvoering, ontsluiting vanaf het water 
en de straat en een veelal weinig permanente, vaak 
houten bebouwing. Zo ontstond een typologie met een 
centrale zone die voor het wonen was bestemd, en een 
randzone waar zich de bedrijvigheid bevond.1 

Oe VOC vat in 1658 het plan op om tussen de Wit
tenburgervaart en de nieuwe Stadsbolwerken 
een grote scheeps- en uitrustingswerf aan te leg
gen. Op Uilenburg en Rapenburg worden in pak
huizen de producten van de VOC opgeslagen. 
Het Oost-Indisch Zeemagazijn op Oostenburg wordt 
ook door Stalpaert ontworpen en wordt gebruikt als 
slachthuis, zeilmakerij en pakhuis. Ook wordt er ge
woond en biedt het plaats aan de Stadsschuitenma
kerswerf. 

Helidra, Ton; (1999); p.18 
Stadsdeel Amsterdam Centrum; (2003) ; p.14 

1.1 Historie STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 

Dit alles leidt tot de kaartweergave hiernaast, van de 
situatie in 1672. Grote overheidsgebonden functies 
hebben zich als gevestigd in het nieuwe stadsdeel, 
zoals de admiraliteit en de VOC. De Oasterkerk op 
Oostenburg, ook naar ontwerp van Daniël Stalpaert, is 
in aanbouw en wordt in 1673 geopend. Oe lijnbanen 
op het meest oostelijke eiland zijn reeds voltooid. Van 
deze gebouwen zijn alleen de kopgedeeltes aan de 
Nieuwe Vaart bewaard gebleven. Vooral op Kattenburg 
is al woningbouw te vinden. De Kadijken en Plantage 
zijn nog onbebouwd. 

17 
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1732 HAVENGEBIED 

Zoals eerder beschreven hebben waarschijnlijkmilitaire 
voordelen er toe geleid dat de wal van de Vierde Uitleg 
in één keer werd gebouwd. Met de onteigening van het 
totale grondgebied nam het stadsbestuur een enorm 
financieel risico, aangezien het nog anderhalve eeuw 
zou duren voordat deze grond volledig zou worden ver
kocht en bebouwd. 1 

Een treffend voorbeeld van een gebied waar de grond
verkoop moeizaam verliep, is de Plantage. Er was zeer 
weinig animo van de bevolking om hier woonerven te 
kopen. Om toch iets aan het gebied te kunnen verdie
nen werden kavels verpacht aan welgestelde inwoners 
die er tuinen maakten of de kavels gebruikten voor 
houtopslag. Tot ver in de 19e eeuw is de Plantage 
onbebouwd gebleven en in tegenstelling tot het gete
kende plan van Daniël Stalpaert, niet een uitbreiding 
van de grachtengordel geworden. 
Naast de recreatieve functie van de parken, vestigden 
zich in de loop van de 19e eeuw verschillende theaters 
voor de gegoede burgerij hier. In 1838 vestigde het ge
nootschap Natura Artis Magistra hier bovendien een 
dierenpark, wat uitgegroeid is tot het huidige Artis. 2 

De Kattenburg komt vooral tot ontwikkeling als gevolg 
van de Admiraliteit en wordt als eerste van de eilanden 
voor het grootste gedeelte bebouwd. Arbeiders die op 
de werf werken, wonen ook in deze buurt. Bij hoog wa
ter lopen overstromen deze huizen regelmatig, omdat 
de Oostelijke Eilanden nog vóór de zeekering liggen. Dit 
maakt het echter wel een van de goedkoopste gedeel
tes van de stad. 
De verhuur van de kavels op de andere eilanden daar
entegen, verloopt aanvankelijk niet als gewenst. Omdat 
de vaarten niet diep genoeg zijn rondom Wittenburg, 
raakt de ruimte niet goed verhuurd aan scheepsbou
wers en blijven grote stukken grond zo'n 70 jaar braak 
liggen. Woningen worden al wél snel gebouwd op het 
centrale gedeelte van het eiland. 

Een relatief groot deel van de kavels werd ver
kocht aan metselaars en timmerlieden, die op 
twee naast elkaar gelegen erven vaak drie huizen 
bouwden. Oe bouwvakkers bouwden niet voor ei
gen gebruik, maar ten behoeve van verkoop en 
verhuur. De langgerekte, smalle vorm van de bouw
blokken zorgde voor een zeer krappe verkaveling. De 
binnenterreinen waren vergeleken met andere buurten 
in Amsterdam erg klein. Inpandige bebouwing kwam 
dan ook minder voor dan elders in de stad. Toch be
stond op Oostenburg een aantal stegen en gangen, die 
toegang gaven tot gebouwen op de binnenterreinen.3 

1 
p.15 
2 
3 

Afstudeeratelier Langsdoorsnede Amsterdam; (2009); 

Storten beker, Bas; (1999); p.1 0 
Stadsdeel Amsterdam Centrum; (2003); p.1 5 

1.1 Historie STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 

Pas na de aanleg van de dam bij het Funen kunnen 
de Nieuwe Vaart en met name het noordelijke gedeelte 
van de Kadijken gebruikt worden als uitbreiding van 
de Haven en komt dit gebied pas écht tot ontwikke
ling. Tot die tijd werd een groot gedeelte van dit eiland 
nog gebruikt als recreatiegebied, net als de plantage. 
Langs de Nieuwe Vaart ter hoogte van de Oostenbur
gergracht, werden ook wat grotere kavels uitgegeven. 
Hier kwamen wat riantere huizen met grotere tuinen 
voor.4 

De hiernaast weergegeven kaart is illustrerend voor 
het moeizame begin van de stadsontwikkeling in het 
gebied ontstaan door de Vierde Uitleg. In vergelijking 
met 50 jaar eerder zijn er slechts enkele veranderingen 
waarneembaar. 

Stadsdeel Amsterdam Centrum; (2003); p.15 
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1770 

In de periode 1732 - 1770 neemt de bebouwing op de 
eilanden langzaam toe. Vooral de bouw op het Kadijk
seiland neemt een vogelvlucht. 
De Oostelijke Eilanden en Kadijken ontwikkelen zich in 
de loop der jaren van een scheepsbouw-buurt tot een 
echt havenkwartier. Er komen steeds meer pakhuizen 
bij . [ .. . ] Het eerste pakhuis uit 1710 komt aan de Ra
penburgergracht te staan.1 Hoewel de Kadijken eerst 
nog aansluiten bij de recreatiefunctie van de Plantage, 
vestigen zich al snel verschillende scheepswerven op 
het eiland waarvan werf 'Het Kromhout' aan de Hoogte 
Kadijk nog het levende bewijs is . Tot aan de tweede 
helft van de negentiende eeuw zijn er aan de zijde van 
de Nieuwe Vaart zeker tien werven te vinden. Pas als 
de modernisering zich inzet, krijgen veel van deze ou
derwetse werven het moeilijk. 
Niet veel later vestigen zich hier al snel verschillende 
zeer vervuilende industrieën, zoals drukkerijen, katoen
industrie en ververijen. De komst van het kruithuis en 
de molen vormt de eerste aantasting van het recreatie
gebied. In de bestaande stad is voor deze zeer vervui
lende industrie geen plaats meer. Alleen op het wes
telijke gedeelte wordt gewoond. Op den duur worden 
bijna alle woonhuizen door pakhuizen vervangen. 2 

Op deze kaart van de situatie in 1770 is te zien dat de 
plantage zich wél handhaaft als recreatiegebied waar 
de gegoede burgerij zich een tuin kan veroorloven. 
De Oostelijke Eilanden doen dienst als havengebied en 
op de Kadijken bevinden zich dus werven en vervui
lende industrieën. 
Buiten de omwalling zijn slechts enkele weides, krotten 
en molens te vinden, in deze periode . 

1 Heiidra, Ton; (1999); p.35 
2 Ibid. 
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1829 ONTMANTELING VAN DE WAL 

In 1798 vervalt de militaire verdedigingsfunctie van de 
fortificaties en de verdediging wordt vanaf die tijd over
genomen door de Hollandse Waterlinie. De stadswal
len tussen de bolwerken worden vanaf 1803 deel voor 
deel afgebroken tot twee voet bovengronds. In 1814 
kreeg Amsterdam toestemming voor verdere afbraak 
en in 1816 waren de meeste muren afgebroken. 
De vrijgekomen ruimte wordt al snel opgevuld door een 
aantal grote publieke, militaire en industriële gebou
wen, waarvoor binnen het bestaande stedelijke weef
sel geen plaats meer is. Tot die tijd wordt de ruimte ge
bruikt als stadswandeling zoals op de hier afgebeelde 
kaart duidelijk te zien is. 
De Oranje-Nassaukazerne, ontworpen door Abraham 
van de Hart, is een van de eerste grote gebouwen 
in de Singelzone. Voor de vestiging van de ingekwar
tierde Franse troepen onder Napoleon wordt in 181 0 
begonnen met de bouw van de kazerne, maar is pas na 
het vertrek van de Fransen in 1813 gereed. 

Omdat de aanslibbing van de binnenwateren nog 
steeds voor grote problemen zorgen wordt in 1789 
begonnen met de bouw van een grote dijk rondom 
het marine-dok. Omdat hiervan alleen marineschepen 
profiteren wordt in het begin van de negentiende eeuw 
zelfs het hele havengebied met een nieuwe dijk van 
het IJ afgesloten, op de plaats waar later de Oostelijke 
Handelskade aangelegd zou worden. Echter, pas met 
de komst van het Noordzeekanaal en de gehele afdam
ming van het IJ in 1876 wordt definitief afgerekend met 
de problemen van het dichtslibben van de haven. 

In 1799 wordt de VOC overgenomen door de staat en 
gaat niet veel later failliet. Het Oost-Indisch Zeemaga
zijn op Oostenburg wordt vervolgens als graanpakhuis 
gebruikt en stort daardoor in 1822 in. Hiermee ont
stond de centrale as die het noordelijk deel van Oos
tenburg ontsluit. 

De eerder beschreven ontwikkeling op de Kadijken 
wordt doorgezet in het begin van de negen-tiende 
eeuw. In 1827 worden de meeste pakhuizen aan de Ra
penburgergracht. tegenwoordig Entrepotdok geheten, 
ingericht als Rijksentrepot, waar goederen bestemd 
voor de binnenlandse markt tijdelijk worden opgesla
gen. Ten behoeve van de bereikbaarheid wordt in 1830 
een nieuwe sluis gebouwd over het Kadijkseiland: de 
Entrepötsluis. Oorspronkelijk bevindt het Rijksentrepot 
zich vooral op het westelijke deel van het eiland, maar 
breidt zich al snel uit in het oostelijke deel. Dit deel 
wordt later goed bereikbaargemaakt door de aanleg 
van verschillende spoorlijnen, te zien op de kaart uit 
1875. In 1899 wordt het Rijksentrepot verplaatst naar 
de Cruquiusweg in het Oostelijk Havengebied. Grote 
delen van het entrepot zijn inmiddels herbestemd tot 
woningen. 

1.1 Historie STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 

Op de hier weergegeven kaart van de situatie in 1829 
is te zien dat de ontwikkeling van de Oostelijke Haven
eilanden zich gestaag voortzet. 
De Kadijken zijn inmiddels een mix geworden van wo
ningen, scheepswerven en pakhuizen. De Entrepötsluis 
zal pas een jaar later aangelegd worden en het eiland in 
tweeën splitsen. 
Voor het eerst wordt ook gebouwd op de Plantage. Het 
gaat hier vooral om woningbouw voor de welgestel
den. 
Grote delen van de omwalling zijn geslecht en ingericht 
als stadswandeling. De Oranje Nassaukazerne is ech
ter de eerste aanzet tot bebouwing in deze zone. 

Wegens de gronddruk, voor het eerst aanwezig na de 
Vierde Uitleg in de 17e eeuw, wordt in het Funengebied 
buiten de omwalling in de periode na 1800 enkele kerk
hoven gepland, evenals het Pesthuis. Omdat er lijken 
worden geroofd op de kerkhoven op het Funen, wordt 
in 1830 het terrein opgehoogd om ze dieper te kunnen 
begraven. 
In 1850 wordt de gracht voor het bolwerk Jaap Hannes 
aangeplempt en doet dienst als exercitieveld. Omdat 
omwonenden zich tussen de militairen begeven en on
gepaste opmerkingen maakten werd het gesloten voor 
publiek.1 

Vanaf 1864 wordt ook het kerkhof gesloten en doet het 
nog tijdelijk dienst als quarantaine plek voor vee. 

Heijdra, Ton; (1999); p.47 
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1875 INDUSTRIALISATIE 

In de tweede helft van de 19e eeuw begint de invloed 
van de industrialisatie zichtbaar te worden in het ooste
lijke gedeelte van Amsterdam. Er komt een extra spoor
verbinding via het exercitieveld waar het een aftakking 
krijgt naar Kadijkseiland en de Oostenburgergracht 
Hierdoor moeten ook de bolwerken wijken. Oostenburg 
wordt dan ingesloten door sporen omdat er ook een lijn 
komt naar Kattenburg wat veel overlast geeft. Ook op 
het Kadijkseiland komt een spoorverbinding die de En
trepotgebouwen bereikbaar maakt per trein. Buiten de 
oude stadsomwalling worden inmiddels ook de eerste 
fabrieken gevestigd, zoals een metaalpletterij en een 
smeedwerkfabriek. 
Later vestigt zich de Hollandse IJzeren Spoorweg 
Maatschappij op het voormalige exercitieveld voor de 
bolwerken, waar tussen de nieuwe spoorlijnen twee in
steekhavens verrijzen, zichtbaar op de kaart van 1918. 
Via de dageraadsbrug is ook hun grote concurrent de 
Nederlandse Rhijn Spoorwegmaatschappij, op de Ka
dijken bereikbaar via het spoor. 

Ook in de scheepvaart vinden grote veranderingen 
plaats. Oe opkomst van de stoomboot is een feit en dit 
vraagt om nieuwe moderne werven. Omdat zowel het 
Oasterdok als het Westerdok hier niet aan kan voldoen, 
worden kavels langs de Nieuwe vaart opnieuw inge
richt ten behoeve van de grote en moderne werven, 
zoals de KNSM werf naast de Oosterkerk. Onder druk 
van deze werven, bijvoorbeeld aan de Hoogte Kadijk, 
delven veel ouderwetse werven het onderspit. 
Na het faillissement van de VOC vestigt zich de Fabriek 
van Stoom- en anderen Werktuigen op Oostenburg. 
Later wordt hier ook een begin gemaakt met de bouw 
van ijzeren schepen. Nadat het bedrijf in 1890 voor de 
tweede keer in grote problemen komt wordt het be
drijf overgenomen door machinefabrikant C .T. St ark 
onder de naam Nederlandsche Fabriek van Werktuigen 
en Spoorwegmaterieel en later ook Werkspoor en legt 
zich voortaan toe op de fabricage van spoorwegmate
rieel en dieselmotoren.1 

Oe slechte woonomstandigheden op de eilanden ko
men in deze periode ook ter discussie te staan. Al in 
1820 worden op de Hoogte Kadijk door de heer G. 
Moele een aantal dijkshuisjes voor werfarbeiders ge
bouwd. In 1852 wordt in de Oostenburgermiddenstraat 
de eerste sociale woningbouw van Nederland opgele
verd . 
Begin 20e eeuw zijn op de eilanden nog veel kelderwo
ningen te vinden. In 187 4 telde de Gezondheidscom
missie 368 kelders met 1628 inwoners. Oe Woningwet 
van 1902 brengt veranderingen. Toch verandert de si
tuatie niet van de ene op de andere dag. 
Kalft doet in zijn plan uit 1875 een voorstel voor be
bouwing van de rand van de Oostelijke eilanden, wat 
is vrijgekomen door het verdwijnen van de bolwerken. 

Heiidra, Ton; (1999); p.42 
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Deze woonbuurt heet Czaar Peterbuurt of Blok XII en is 
een uitgesproken arbeidersbuurt, maar is gedeeltelijk 
wel van een hoge kwaliteit. Oe Marine Houthaven moet 
hiervoor ook gedempt worden. Ondanks protest komt 
hier slechts één plantsoen, de Oosterspeeltuin. Een van 
de architectonisch hoogstaande projecten in deze wijk 
zijn de arbeiderswoningen van brouwerij de Gekroonde 
Valk, die op de Hoogte Kadijk gevestigd is. 
Oe Czaar Peterbuurt blijkt een van de eerste uitbrei
dingswijken te zijn buiten de historische binnenstad. In 
de eerste helft van de 20e eeuw worden rond de Sin
gelgracht, naar het uitbreidingsplan van Kalft, verschil
lende stadsuitbreidingen gebouwd. Zo ook de Dapper
en de Indische buurt, te zien op de kaart van 1918. 
Ook in de leefomstandigheden van aangemonsterde 
zeelieden komt verbetering. Zo wordt aan het kadijks
plein in 1858 het Zeemanshuis geopend, waar zee
lieden onder relatief goede omstandigheden de nacht 
door kunnen brengen. 

Oe Oasterkerk krijgt er eind negentiende eeuw concur
rentie bij als er binnen de hervormde kerk een richtin
genstrijd uitbreekt onder leiding van Abraham Kuyper 
en het tot een scheuring komt. [ ... )In Amsterdam ko
men hierdoor enkele nieuwe kerken tot stand zoals in 
1889 de fraaie Funenkerk tegenover molen de Gooyer 
in de ZeeburgerstraaU 

2 Heijdra, Ton; (1999); p.22 
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1918 OOSTELIJK HAVENGEBIED 

Vanwege de modernisering in de scheepvaart worden 
de havens op de Oostelijke Eilanden te klein. Grote 
scheepsbouwbedrijven zoals KNSM, verhuizen naar 
beter bereikbare delen van Amsterdam, bijvoorbeeld 
in noord. 

Mede onder druk van de KNSM wordt in 1875 besloten 
de Oostelijke Handelskade aan te leggen. Deze kade 
stak als een vinger, parallel aan het Oosterdok, in het IJ. 
Er kon dus over twee kilometer aan beiden zijde aange
legd kon worden. Het schiereiland werd pas jaren later 
onderdeel van het vaste land. De Handelskade werd 
volledig ontsloten door een spoorlijn waarmee de goe
deren konden worden afgevoerd. [ ... ] Het gewaagde 
idee om ook nog een eiland met een verbindingsdam 
aan de noordzijde in het IJ te leggen werd toen nog 
terzijde geschoven.1 

In 1896 wordt vervolgens besloten om toch nog een 
eiland in het IJ aan te leggen dat verbonden wordt met 
het vaste land door middel van een verbindingsdam. 
Ondanks dat de zeeschepen voorbij Amsterdam moe
ten varen om aan te kunnen leggen wordt toch besloten 
de eilanden, Java- en KNSM-eiland, voor de Oostelijke 
Handelskade neer te leggen. Het handelscentrum was 
tenslotte al gevestigd in dit deel van de stad. Nog be
langrijker was het feit dat de oostelijke zijde van de stad 
de enige mogelijkheid bood een aansluiting op de twee 
belangrijkste spoorwegnetwerken, die van HIJSM en 
S.S., te realiseren. Eind 19e eeuw vestigde de KNSM 
zich als eerste bedrijf op het eiland. De KNSM heeft 
uiteindelijk tot eind jaren '70 haar activiteiten op het ge
lijknamige eiland doorgezet. Begin 1980 viel het doek 
voor de KNSM. 

Voor de bewoners van de Eilanden komen langzaam 
maar zeker steeds meer voorzieningen ter beschikking. 
Naast de oprichting van verschillende sport- en gezel
ligheidsverenigingen. Zo wordt in 1911 het badhuis op 
de Funenkade geopend, waar momenteel een brouwe
rij gevestigd is. In 1884 reikt de paardentram tot het 
gebied. Na 1905 wordt de lijn doorgetrokken naar het 
Centraal Station en elektrisch gemaakt. In 1903 wordt 
de eerste gemeentelijke elektriciteit centrale op de 
hoogte Kadjjk geopend, maar het zou nog wel even 
duren voordat iedereen hier over kon beschikken. 

1 http://www.stadseilanden.nVhistorie.htm; 01 -10-2009 
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1977 CITY VORMING 

Met het vertrek van de grote scheepswerven naar 
noord en de nieuwe Oostelijke Eilanden, vertrek
ken ook veel mensen van de Eilanden. Ondanks de 
strengere regelgeving zijn er in de dertiger jaren nog 
veel krotten aanwezig. Na de oorlog is de toestand zo 
nijpend, dat met in 1953 met een wederopbouwplan 
voor de Oostelijke Eilanden komt. Door de grote schaal 
van de sanering duurt het echter lang voordat begon
nen kan worden met de wederopbouw, en grote delen 
van bijvoorbeeld Kattenburg komen leeg te staan. Als 
gevolg vestigen zich hordes hippies en provo's in de 
buurt. In de Nieuwe Vaart komen de eerste woonboten 
te liggen. 
Onder druk van de nieuwe en oorspronkelijke bewo
ners van Kattenburg, wordt het eiland niet herbestemd 
tot bedrijventerrein en verrijzen uiteindelijk in 1973 de 
eerste galerijflats. Alleen de gevel aan het Kattenbur
gerplein doet denken aan de oorspronkelijke bebou
wing. Het is echter slechts een gereconstrueerd front 
van oude gevels uit dit gebied. 
Het Oasterdok in inmiddels volledig gedempt ten be
hoeve van de uitdijende marine. 
Op Oostenburg en Wittenburg duurt de sanering echter 
nog langer. De verloedering zet in, met als gevolg van 
de sloop van hele woonblokken, de St. Annakerk en 
Funenkerk in de jaren '70. Veel oude gebouwen staan 
leeg en de woonomstandigheden zijn slecht. Wegens 
gebrek aan brandstof in de oorlog, waren op last van 
de bezetter al vele huizen afgebroken. Zo ook de huizen 
naast molen de Gooyer die daar aan het begin van de 
eeuw waren verrezen. 

In de jaren '50 past men de stad aan op het gebruik 
van de auto. Bestaande wegen worden verbeterd en het 
netwerk wordt uitgebreid. Bestaande spoorwegtracés 
worden opgekocht en vervangen door woningbouw 
of wegen. Langs de Nieuwe Vaart wordt de prestigi
euze Eilandboulevard aangelegd en op de voormalige 
spoorwegdriehoek ten noorden van de Dapperbuurt 
verschijnen eind jaren 70 de Roomtuintjes. 
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2009 STADSVERNIEUWING 

Pas met de komst van de Structuurschets Oostelijke 
eilanden in 1980, komt er een juridisch kader voor een 
gefaseerde aanpak van de stadsvernieuwing. Slechts 
de noordelijke gedeeltes van de Eilanden krijgen een 
bedrijfsbestemming. Op Wittenburg, Oostenburg en de 
Kadijken komen typische stadsvernieuwingsblokken. 
In de Czaar Peterbuurt worden verschillende blokken 
gesloopt vanwege de slechte bouwtechnische staat. 
Het meest recente voorbeeld is blok N44, dat in 2009 
is opgeleverd. Ook op de Kadijken verrijzen verschil
lende nieuwe blokken en wordt onder andere het En
trepotgebouw herbestemd tot woongebouw. Ook de 
Oranje-Nassaukazerne krijgt een woonbestemming en 
achter de kazerne verrijzen een aantal moderne Urban 
Villa's. 's Lands Zeemagazijn en andere belangrijke 
historische gebouwen worden een museum of krijgen 
een andere culturele functie. Inmiddels zijn veel kun
stenaars, galeries, ateliers en architectenbureaus in het 
gebied gevestig. 

De komst van de Eilandboulevard in 1953 bleek toch 
iets anders uit te pakken voor de buurt dan gedacht. 
Met de komst van de IJ tunnel is de straat een belang
rijke ontsluitingsweg geworden op stedelijk niveau. 
Met de komst van de Panamaweg en de Piet Heintun
nel in 1997 wordt de weg echter voor een groot ge
deelte ontlast en kan geherprofileerd worden tot een 
normale stadsweg. Nieuwe brugverbindingen tussen 
de Eilanden zorgen voor een betere bereikbaarheid en 
geeft de kleinschalige commercie in het gebied nieuwe 
kansen. 

Wat in het begin van de eeuw gold voor de Eilanden 
geldt aan het einde van de 20e eeuw ook voor de 
Oostelijke Handelskade, KNSM-, Java eiland en Bor
neo Sporenburg. Deze gebieden worden herbestemd 
tot overwegend woongebied. Oude industriële panden 
worden gerenoveerd en krijgen vaak een culturele 
bestemming. De vernieuwende stedenbouwkundige 
plannen en hoogwaardige architectuur maakt dit tot 
een van de succesvolste naoorlogse wijken in Am
sterdam. Het grote rangeerterrein verdwijnt uiteindelijk 
ook, waardoor een begin kan worden gemaakt met de 
bouw van het Funenpark. Alleen het gebied rondom de 
Cruquiusweg en Zeeburgerpad heeft momenteel nog 
een bedrijfsbestemming . 
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INZOOMKAART 1841 

De eerste van de vier inzoomkaarten geeft de situatie 
rondom de Gooyer weer, kort nadat de molen naar zijn 
huidige positie verplaatst is. Voorheen stond de stel
lingmolen namelijk op het terrein van de Oranje-Nas
saukazerne, maar met de komst van dit militaire bouw
werk bestomd de noodzaak de molen te verplaatsen. 
Uiteindelijk betekend deze verplaatsing zijn redding, 
omdat het bouwwerk hiermee midden op het knoop
punt van de waterwegen en later ook de spoor- en au
towegen komt te staan. De molen neemt daardoor een 
belangrijke positie in voor oriëntatie en geeft daardoor 
structuur aan het gebied. 

-



INZOOMKAART 1887 

Aan het eind van de 19e eeuw ontstaan de Dapper
buurt en Czaar Peterpuurt, zoals andere uitbreidingen 
in die tijd vrijwel geheel bestaand uit arbeiderswonin
gen gebouwd volgens de revolutiebouwmethode. De 
opkomende spoorwegen zorgen er echter voor dat de 
verschillende wijken nauwelijks een relatie met elkaar 
aangaan. Op deze manier ontstaat een fragmentatie die 
nog steeds aanwezig is in het gebied. 

1.1 Historie STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 
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INZOOMKAART 1938 

In de serie inzoomkaarten is de situatie uit 1938 de 
belangrijkste. Dit omdat uit deze kaart blijkt dat tijdens 
het Interbellum ter hoogte van de Zeeburgerstraat niet 
alleen een groot woonblok nog vóór de Gooyer heeft 
gestaan, maar ook een kerk. Deze gereformeerde Fu
nenkerk werd in 1889 in gebruik genomen en in 197 4 
werd begonnen met de afbraak. 



INZOOMKAART 2008 

De situatie in 2008 is radicaal veranderd ten opzichte 
van de situatie in 1938. Niet alleen is de Funenkerk ver
dwenen, de hele omgeving is veranderd van industrie
naar woongebied. Dit toont zich door het verdwijnen 
van het rangeerterrein, de afbraak van een gedeelte 
van het GEB gebouw, de aanleg van de Roomtuintjes 
en de invulling van het Oranje Nassaukazerneterrein. 

1.1 Historie STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 
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1.2. ANALYSE ONDERGRONDLAAG 

De toegepaste analysemethode van de lagenbenade
ring begint met de ondergrond. Deze laag is opgesplitst 
in twee componenten, de waterhuishouding en bo
dem. Omdat in het boekwerk 'Analyse Langdoorsnede 
Amsterdam' al uitgebreid is ingegaan op de waterhuis
houding en deze bij het ontwerpen van het stedebouw
kundig plan niet erg belangrijk is gebleken, is in deze 
analyse alleen de bodemkaart apart weergegeven. 

1.2. ANALYSE BODEMLAAG 

Zoals het hele centrum van Amsterdam, is ook de Oos
telijke binnenstad opgehoogd. Alleen bij de Indische 
buurt is dit niet het geval. 
Verder is opvallend dat de structuur van de bolwerken 
nog steeds in de bodem is terug te vinden. Dit heeft 
bij de bouw van het Funenpark nog tot archeologische 
opgravingen geleid. 
De demping van een aantal grachten langs de voor
malige lijnbanen en bij het Kadijkseiland heeft er voor 
gezorgd dat deze voormalige haveneilanden niet meer 
als zodanig herkenbaar zijn. Het gebied rondom de lijn
banen is zelfs helemaal gedempt en daar bevindt zich 
nu de Czaar Peterbuurt 
De voormalige rangeerterrein bij het Funenpark en 
Artis hebben er toe geleid dat bij de bouw de grond 
gezuiverd moest worden. 
Ten slotte vallen de twee donkergele gebieden op die 
ontstaan zijn door twee bominslagen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
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DEELCONCLUSIE ONDERGRONDLAAG 

Uit de ondergrondanalyse zijn drie elementen naar vo
ren gekomen die invloed hebben gehad op het onder
zoeksgebied. Allereerst de loop van de dijken, die al 
voor de derde en vierde uitleg het achterland bescherm
den voor de Zuiderzee. In de historische analyse in te
rug te vinden hoe de dijken vormend zijn geweest voor 
de structuur van het gebied. Ten tweede de loop van 
de stadsomwalling, die een breuklijn heeft gecreëerd 
tussen het oorspronkelijke binnen- en buitengebied. 
Uit de morfologische analyse zal blijken dat de huidige 
bebouwingsstructuur hier sterk door beïnvloed is. Ten 
slotte de loop van de grachten, die niet alleen een ver
vaerskundige taak, maar in dit gebied vooral ook een 
waterhuishoudkundige taak hebben. 

Uit het stedebouwkundig plan zal blijken dat het niet 
nodig is om veranderingen aan te brengen in de bo
demkundige structuur. Deze analyse dient dan ook 
vooral voor het algemeen begrip en compleetheid. 

1.2 Ondergrond STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 
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1.3 ANALYSE NETWERKLAAG 

De tweede laag binnen de lagenbenaderingsmethode 
is de netwerklaag, die een omlooptijd heeft van 20-80 
jaar. 

In het hiernaast weergegeven schema zijn de verschil
lende onderdelen van de netwerklaag uit elkaar getrok
ken. Dit levert de onderdelen water-. spoorweg-, auto-, 
bus-, tram-, fiets- en voetgangerstransport op. Deze 
volgorde is aangehouden, omdat uit de historische 
analyse is gebleken, dat deze netwerken ook min of 
mer in deze volgorde zijn ontstaan. 
Het autonetwerk, openbaar vervoersnetwerk, fiets
netwerk en voetgangersnetwerk is vervolgens in een 
aparte kaart weergegegeven, omdat deze onderdelen 
het meest complexe netwerk vormen. 
Uiteindelijk worden in de deelconclusie een aantal con
stateringen gedaan die aanleidingen vormen voor het 
stedebouwkundig plan. 
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STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 1.3 Netwerken 

AUTONETWERK 

De fundamenten van het autonetwerk zijn gelegd tij
dens de cityvorming. De radiaalvormige structuur van 
de Singelgracht hebben er toe geleid dat aan de bui
tenzijde een belangrijke radiaal om het stadscentrum 
is ontstaan, met vanzelfsprekend de toegangswegen 
langs de oorspronkelijke stadsentrees. In dit geval is 
dat de stadsentree bij de Gooyer, wat oorspronkelijk 
slechts een entree was voor waterverkeer. 
Aan de Oostzijde van de stad is het netwerk verknoopt 
met de A10. Tegenwoordig gebeurt dat met de Piet 
Heintunnel, waardoor het grootste gedeelte van het au
toverkeer via de Piet Heinkade de stad kan bereiken. De 
verkeerskundige functie van de Oostenburgergracht in 
de jaren '50 omgedoopt als Eilandboulevard, is daar
mee gemarginaliseerd. 
Verder is opvallend dat het verkeer over de Oostenbur
gergracht niet doorloopt over de Cruquiuskade, maar 
over de Zeeburgerstraat geleid wordt. 



OPENBAAR VERVOER 

Het centrale punt in het Amsterdamse openbaar ver
vaerssysteem is het Centraal Station. De trams bedie
nen daarbij het binnenstedelijk gebeid en de bussen 
gaan langs het oever van het IJ naar de verder gelegen 
westelijke en Oostelijke gedeeltes van de stad. 
Zoals in deze kaart te zien is, zijn de Oostelijke Eilanden 
vooral te bereiken per bus. Tram 10 maakt echter een 
radiale beweging en komt dan ook niet uit bij het Cen
traal Station, maar steekt wel door tot aan het KNSM
eiland. 
Een opvallend detail is de route van tramlijn 14, die 
over de Mauritskade gaat. In tegenstelling tot de rest 
van de Singelgracht, waar de tram altijd over de bin
neming rijdt, neemt de tram hier zowel op de binnen
ring als de buitenring ruimte in beslag. 

1.3 Netwe1ken STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 
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STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 1.3 Netwerken 

FIETS 

Pas sinds de herontwikkeling van het voormalige ha
vengebied op het KNSM-, Java eiland en Borneo Spo
renburg reikt het fietsnetwerk tot aan dit gedeelte van 
de Amsterdamse binnenstad. 
De belangrijkste fietsroutes in het gebied bevinden zich 
aan de lijnbaansgracht, die de tangentiale beweging 
rondom de binnenstad mogelijk maakt. Daarnaast zijn 
de route over de Piet Heinkade naar de binnenstad en 
de route via de Czaar Peterstraat en Eilandboulevard 
belangrijke toegangen tot de binnenstad. Langs het 
spoor loopt daarnaast nog een belangrijke verbinding 
naar station Muiderpoort 



VOETGANGER 

Deze kaart geeft de belangrijke voetgangersgebieden, 
of beter gezegd het ontbreken daar van, in de Ooste
lijke Binnenstad aan. 
Alleen de Dapperstraat waar de Dappermarkt is geves
tigd is een belangrijk voetgangersgebied. 
Het ontbreken van goede voetgangersvoorzieningen 
is logisch, aangezien de Oostelijke Binnenstad pas vrij 
recent hoofdzakelijk woongebied is geworden. 
Om het leefklimaat verder te verbeteren zal het nodig 
zijn in de toekomst meer voetgangersgebieden te re
aliseren. 

1.3 Netwerken 
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DEELCONCLUSIE NETWERKLAAG 

In de analyse van de netwerklaag is gebleken dat ieder 
vervoersmiddel zijn eigen logica heeft. Op sommige 
plaatsen wordt echter afgeweken van die logica. 
Ten eerste het autoverkeer. Oat voigt op vrijwel aile 
plekken de loop van de belangrijkste structuurdrager: 
het water. Zo is de buitenzijde van de Singelgracht een 
belangrijke radiale ontsluiting. Aileen ter hoogte van 
molen de Gooyer kruist het hoofd-autonet het water 
twee maal, in plaats van dat de route langs de Oosten
burgergracht en Cruquiuskade loopt. 
Een dergelijke inconsistentie valt ook op bij het tram
netwerk. Langs de hele Singelgracht bevindt de tram 
zich aan de binnenkant van de Sinelgracht. De enige 
uitzondering is op het laatste gedeelte van de Maurits
kade, waar net als op de binnenring. de Sarphatistraat 
een lramverbinding ligt. Hier liggen twee tramlijnen dus 
bijna parallel aan elkaar met als gevolg dat het profiel 
voor de voetganger en fietser op de Mauritskade in de 
verdrukking komI. 

Het derde conclusiepunt is de loop van het fietsver
keer. De vier groene richtingen in het schema staan 
bijna haaks op elkaar, wat een vrij duidelijk en efficient 
systeem is. Op sommige plaatsen moet de fietser het 
echter wei doen met een relatief smal wegprofiel. 
Het vierde punt is de afwezigheid van een goed voet
gangersnetwerk. Hier zijn echter wei enkele potenti
ele nieuwe verbindingen mogelijk. zoals een mogelijke 
route langs de Singelgracht en een verbinding tussen 
het scheepvaarthuis en de Gooyer. 
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STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 1.4 Openbare ruimte 

1.4 ANALYSE OPENBARE RUIMTELAAG 

In de hiërarchie van de lagenbenadering, volgt na de 
netwerk-, de openbare ruimtelaag die een omlooptijd 
heeft van 20-40 jaar. De hiernaast afgebeeld figuur 
toont de verschillende componenten van de openbare 
ruimte in een lagenmodeL 
Vervolgens wordt door middel van twee kaarten, de 
openbaarheidkaart en ruimtelijke elementen kaart. ge
tracht de openbare ruimte te karakteriseren. 
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STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 1.4 Openhare ruimte 

OPENBARE EN PRIVATE RUIMTE 

In deze kaart is te zien dat meeste openbare ruimte 
in het gebied, restruimte tussen de structuren is. Dat 
is te zien bij de Roomtuintjes, de kop van de Czaar 
Peterbuurt en langs de lijnbaansgracht. Alleen het Fu
nenpark is gestileerd. Verder is het gebied achter de 
Oranje-Nassaukazerne interessant, omdat daar ver
schillende gradaties van openbaarheid voorkomen. 



RUIMTE-ELEMENTEN 

De belangrijkste elementen in de openbare ruimte 
zijn de bomenrijen langs de Oostenburgergracht en 
Lijnbaansgracht. Opvallend is daarbij dat langs de Sin
gelgracht de bomenrij niet of nauwelijks doorloopt.. 
Verder vormen het Funenpark. het groen langs de lijn
baansgracht en het 'eiland' van de Roomtuintjes de 
belangrijkste groene elementen in het gebied. 
Stedelijke vlakken zijn er ook. De Dappermarkt is als 
verkeersvrije straat met markt de belangrijkste, maar in 
potentie kan het gebied rondom de Gooyer een belang
rijke rol gaan vervullen. 

1.4 Openbare ruimte STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 
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1.4 Openbare ruimte STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 

DEELCONCLUSIE OPENBARE RUIMTELAAG 

De in deze paragraaf geannalyseerde openbare ruim
telaag is samengevat en geschematiseerd in de hier
naast weergegeven conclusiekaart Met de stippellijn 
zijn een aantal potenties voor ruimtelijke elementen 
weergegeven. 
In deze kaart is te zien. dat er een aantal ruimtelijke 
elementen in het gebied aanwezig zijn, die verbonden 
zijn met de infrastructuur. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om de bomenrijen en het groen langs de lijnbaan
gracht (groen) . Echter vaak worden deze elementen 
niet consequent doorgezet. Orientatie door middel van 
deze elementen is daardoor nauwlijks mogelijk. Een 
voorbeeld is de kenmerkende groenstrook aan de lijn
baansgracht, die niet tot aan het knooppunt de Gooyer 
wordt doorgezet. 
Een ander potentieel ruimtelijk element. dat nog niet of 
nauwelijk is benut, zijn de kades van de Singelgracht 
en de Nieuwe Vaart. Hoewel er al tijden plannen zijn 
voor een doorgaande boulevard langs de Singelgracht. 
is deze nog niet gerealiseerd. De dichtbegroeide kade 
langs de Nieuwe Vaart zou niet alleen de oriëntatie ver
betren, maar ook een nieuwe voetgangersroute intro
duceren van de Gooyer, naar het Scheepvaartmuseum, 
of zelfs de binnenstad. 
Het belangrijkste probleem van de openbaarheid in het 
gebied heeft ook met oriëntatie te maken. Een stede
lijk scharnierpunt, zoals bij de Gooyer, is vaak een be
langrijk oriëntatiepunt in de stad . Doordat de stedelijke 
ruimte vervliegt en onbegrensd is, bijvoorbeeld op de 
kop van de Czaar Peterbuurt en de Kadijken , zijn de 
verschillende richtingen en openingen is het gebied 
niet te onderscheiden. De ruimte vloeit als het ware 
weg, en er zijn nauwelijks ruimtelijke elementen die 
kunnend dienen als referentiepunt. 
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STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 1.4 Bebouwing 

1.4 ANALYSE BEBOUWINGSLAAG 

De analyse van de bebouwingslaag is het meest uit
gebreide gedeelte van de geanalyseerde categorieën. 
De bebouwing heeft een relatief korte omlooptijd en is 
daardoor het meest veranderlijk van alle lagen. De ana
lyse richt zich op drie deelonderwerpen: de morfologie, 
typologie en ten slotte het programma of gebruik. 
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STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 1.4.1 Bebouwing: Morfologie 

1.4.1 MORFOLOGISCHE VERDIEPING 

In de loop van de geschiedenis van een stad ontwik
kelen zich steeds nieuwe ruimtelijke systemen. Soms 
vallen de randen van drie of meer systemen samen en 
daar ontstaan 'scharnierpunten'. Door hun 'strategi
sche' ligging, op het raakvlak van verschillende ruimte
lijke systemen, zijn scharnierpunten duidelijke herken
ningspunten in de stad. 1 Het plangebied rondom Molen 
de Gooyer is een dergelijk stedelijke scharnierpunt. 

Kenmerkend voor zo'n stedelijke scharnierpunten is 
dat de stedenbouwkundige ruimte niet of nauwelijks 
te definiëren is. Strikt genomen is de begrenzing gelijk 
te stellen aan de randen van de omringende ruimte
lijke systemen. Min of meer toevallig ontstaan als een 
tussen- of restzone ontbreekt het scharnierpunten 
regelmatig aan een duidelijk gestileerde compositie. 
Kenmerkend voor scharnierpunten is dat niet de be
grenzing van de ruimte zich doet voelen, maar eerder 
de sensatie van de verschillende openingen en richtin
gen. Dit gaat vaak samen met het optreden van 'leegte' 
in het centrum van het scharnierpunt. 
Hoe leeg het scharnier zelf ook is, opvallend is door
gaans de aanwezigheid van een bijzonder bouwwerk, 
dat een belangrijke bijdrage levert aan de identiteit en 
herkenbaarheid. Het scharnierpunt van de Oostelijke 
eilanden met de voormalige bolwerken, de Plantage
buurt en de nieuwe stad wordt gemarkeerd door Mo
len de Gooyer, de blikvanger van de buurt. Op dit punt 
sluiten tevens de Zeeburgerdijk (St. Anthonisdijk), de 
voormalige uitgaande route, de doorgetrokken Nieuwe 
Vaart en het Lozingskanaai aan. Hiermee is dit schar
nierpunt, van water en landwegen, stedebouwkundig 
van belang.1 

Opmerkelijk is dat deze bouwwerken dikwijls hun 
oorspronkelijke functie verloren hebben. In hun dub
belzinnige karakteristiek van leeg en bepaald zijn, vor
men de scharnierpunten een belangrijk structurerend 
onderdeel van de stad, alleen al vanwege de geboden 
oriëntatiemogelijkheden. 

Het verdient de aanbeveling dat nieuwe gebouwen op 
een stedelijk scharnierpunt een dialoog aangaat met de 
bestaande ruimtelijke systemen. Om deze reden is het 
van belang de ruimtelijke systemen rondom molen de 
Gooyer eens grondig onder de loep te nemen. Het gaat 
hierbij om de Singelgrachtzone, Oostelijke Eilanden, 
Kadijken, Czaar Peterbuurt Dapperbuurt, Zeeburger
pad, Roomtuintjes en Funenpark. 

Gemeente Amsterdam; {2004); p.46 
Stadsdeel Centrum; {2009); p.11 

SINGELGRACHTZONE 

1. De singelgrachtzone is te lezen als een schakeling 
van de 26 bolwerken aangelegd tijdens de derde en 
vierde uitleg van Amsterdam. 

2. Aan de buitenkant van de omwalling ligt de Singel
gracht, aan de binnenkant de lijnbaansgracht. Achter 
de poorten naar de stad bestaaneen serie van poort
pleinen, die voorallogistieke doeleinden hadden en in
middels een andere functie hebben gekregen. 

3. De strook ligt om de historische binnenstad. 

4. Na de slechting van de wallen worden meteen een 
aantal grote objecten in de zone gebouwd. Het betreft 
vooral industriële of militaire gebouwen, die vanwege 
hun grootte of functie naar de periferie worden ver
plaatst. De overige ruimte wordt opgevuld door voor
namelijk seriematige woningbouw. 

5. De diverse uitbreidingen buiten de Singelgrachtzone 
hebben er toe geleid dat deze zone, eens periferie, 
wordt ingesloten door bebouwing. De kruispunten tus
sen tangentiaal en radialen krijgen verkrijgen hiermee 
een strategische ligging binnen de stad. Dit heeft als 
gevolg dat rondom deze plekken, bijzondere, veelal 
openbare gebouwen verschijnen. Industrie en militaire 
functies verdwijnen weer naar andere plekken en de 
bijzondere gebouwen en open terreinoen die achter
blijven worden herbestemd of vallen ten prooi aan de 
stadsvernieuwing, zoals de Oranje Nassaukazerne en 
-terrein. 

6. De huidige Singelgracht wordt gekenmerkt door 
een verzameling van objecten in de Singelgrachtzone, 
maar ook net daarbuiten, aangevuld met woningbouw. 
Op de kruisingen tussen de Singelgrachtzone en radia
len komen kopgebouwen voor, die bemiddelen tussen 
de twee richtingen en de strategische positie binnen 
de stad uitbuiten. Het gaat hier meestal om openbare 
gebouwen zoals kerken, hotels en zwembaden. 
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OOSTELI.IKE EILANDEN 

1. De Oostenlijke Eilanden zijn verkaveld volgens c 
ideaaltypologie van het haveneiland. Om zowel ov' 
land als over het water een gunstige ontsluiting te b1 
werkstelligen, kwamen de werven aan de buitenzijc 
en de arbeiderswoningen aan de binnenzijde, ontslote 
door twee middenwegen. 

2. De drie eilanden worden aan de zuid- en noordzijc 
verbonden. Zo ontstaan twee binnenhavens haaks c 
de Nieuwe Vaart. 

3. Oostenburg, het eiland dat als laatste is aangeleg1 
kent een extra strook woningen. 

4. In het stratenpatroon van Kattenburg komt een ho el 
verdraaiing in het stratenpatroon voor, afgeleid uit c 
locatie van de voormalige vestingswal. 

5. Op een aantallocaties zijn uitzonderingen gemaak 
omdat een object is ingevoegd. Aangegeven zijn · 
Lands Zeemagazijn, de Oasterkerk en de gebouwe 
van de VOC. 

6. Niet het hele plan wordt in de loop der tijd uitge 
voerd. zoals oorspronkelijk gepland was. Dit is de sitt 
atie rond 1822, als het gebouw van de VOC instort te 
gevolge van overbelasting. 

7. Door de industrialisering wordt de oorspronkelijke!) 
pologie van het haveneiland overhoop gegooid. Voor; 
Witten- en Oostenburg kregen een industriële verkave 
ling van zeer grote, geschakelde langwerpige Joodser 
die volgens utilitaire logica werden geplaatst.' 

8. De werven en loodsen, gecombineerd met in verv; 
geraakte arbeiderswoningen vormde een gemakkelijk 
prooi voor de stadsvernieuwing. 
De stedenbouwkundige ingrepen die bij de stadsvel 
nieuwing werden gedaan leidden tot een ernstige aar 
tasting van de structuur van de Eilanden. 

9. De Eilanden bestaan anno 2009 uit verschillend 
bebouwingstypologieën. De oorspronkelijke morfolc 
gie en stratenpatroon zijn hevig aangetast, terwijl d 
nieuwe ingrepen niet consequent zijn doorgevoerd. 

1. Stadsdeel Amsterdam Centrum, Sector BWE; (2003] 
p.17 
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KADIJKEN 

1. Langs de Hoogte Kadijk is een systeem van verka
veling en gebruik te zien dat ook in andere delen van 
de zeehaven gebruikelijk was: langs de straat liggen 
kleinere panden, die veelal als woonhuis en winkel 
dienden. Tussen deze huizen lagen doorgangen naar 
het achterterrein, dat als werf in gebruik was. Hier 
werd een verspreide, semi-permanente bebouwing ge
combineerd met een groot aandeel buitenprogramma, 
waarvoor de ligging aan het water een voorwaarde van 
levensbelang was.1 

2. Aan de zuidwest kant van het eiland zijn oorspronke
lijk óók woningen gepland. 

3. De plaatsing in de situatie. 

4. Situatie, nog vóór de komst van het Rijksentrepel in 
1827. Op de kavels uitgegeven in 1708 op het weste
lijke deel van het Kadijkseiland ten zuiden van de dijk, 
waren in plaats van woningen toen al tientallen pakhui
zen gebouwd.2 

5. Met de samenvoeging van de depots voor opslag 
van goederen voor de binnenlandse markt, waarover 
belasting moest worden bepaald, moesten de wonin
gen tussen de pakhuizen wijken en werden deze sa
mengevoegd tot Rijksentrepot. 
Ter ontsluiting van het entrepot op de Nieuwe Vaart 
werd een nieuwe zeesluis gebouwd, de Entrepotsluis, 
die de Hoogte Kadijk doorsnijdt. 
Aan de kop van het eiland zijn staan objecten, het Zee
manshuis en de kop van het Entrepotdok. 

6. De industrialisatie heeft vooral op het noordelijke 
gedeelte zijn weerslag gehad . Verschillende werven 
werden herbestemd tot industrieterrein. 

7. In het noordelijke deel van het Kadijkseiland is in 
de jaren zevenUg en tachtig van de vorige eeuw een 
groot aantal sociale woningen gebouwd in het kader 
van de stadsvernieuwing. Hierbij werd de oorspronke
lijke wervenstructuur gewijzigd: aan de straat en aan 
het water kwamen woningen te liggen, vaak met een 
collectief binnenterreina 

8. Net als op de Eilanden, hebben deze tijdslagen ge
zorgd voor een complex geheel aan typologieën en 
structuren. 

1 Stadsdeel Centrum; (2006) ; p.6 
2 Stortenbeker, Bas; (1999) ; p.9 
3 Stadsdeel Centrum; (2006) ; p.7 
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CZAAR PETERBUURT 

De Czaarbuurt is aangelegd op de plaats waar zie 
oorspronkelijk de lijnbanen van de VOC bevonden. [ 
buurt was een typische arbeidersbuurt. gekenmer 
door smalle straten, weinig openbaar groen en kleir 
en ondiepe woningen. 
Vroeger kenmerkte de straat zich door vele bedrijVE 
en winkels. Veel mensen uit deze buurt waren werl 
zaam bij Werkspoor en zorgden voor het economisc 
draagvlak van de andere economische sectoren in < 
buurt. De bewoners die er nu wonen behoren voor e1 
belangrijk deel tot de lagere inkomensgroepen.1 

1. De basisopzet van de Czaar Peterbuurt bestaat uit 
rijen van smalle blokken van ongeveer 24 meter bree, 
die worden doorsneden door een aantal dwarsstrater 

2. Binnen de langsstraten bestaat een hiërarchi, 
waarin de Czaar Peterstraat net iets breder is dan < 
overige straten. 

3. De blokken zijn afgesneden door de verschillen< 
spoorlijnen die de wijk begrenzen of begrensden. 

4. Aan de oostkant worden een aantal uitzonderinge 
op de smalle bouwblokken gemaakt. 

5. Nieuwbouw tijdens de stadsvernieuwingvond plaal 
binnen de bestaande bouwblokmaat De slecht b1 
zonde binnenterreinen hebben echter wel geleid t1 
nieuwe bebouwingstypologieën. wat het homoger 
karakter van de buurt heeft aangetast. Zo is afgeweke 
van de blokstructuur met een combinatie van een lan! 
gerekt appartementengebouw aan de Czaar Peterstra; 
en vier kleine losse woontorens aan de Conradstraa 
Later werd de nieuwbouw kleinschaliger en werd he 
stel en renovatie het uitgangspunt. 

6. Met een lijn zijn de geplande gebouwen voor de kc 
van de Czaar Peterbuurt getekend. Dit plan staat bt 
kendonder de naam N43. 

7. De originele blokstructuur met arbeiderswoningen 
gedurende de 20e eeuw gehandhaafd en ook nieuv. 
projecten volgen de bestaande morfologie. 

Rayon Oost; (2005); p.21 



\\ 
1. 

~~ 
&§~ 
~~ 
~~ 

5. 
~CT 

~~~ 
&®~ 
~~ 
~~ 

6. 
~CT 

~~ 
&§~ 
~~ 
~~ 

7. 
~CT ·-·-

1.4.1 Bebouwing: Morfologie STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 

DAPPERBUURT 

De Dapperbuurt maakt deel uit van de 19' eeuwse uit
breidingsring naar het plan van Kalft en is van origine 
een arbeidersbuurt. De rechthoekige blokken die de 
buurt typeren, komen voort uit het slotenplan en zijn 
gebouwd met speculatiebouw, 

1. Het archetypische bouwblok van de Dapperbuurt is 
gebaseerd op het oorspronkelijke slotenpatroon. Een 
hoofdstraat snijdt de langwerpige blokken in tweeën. 

2. Halverwege de buurt zit een kleine hoekverdraaiing. 

3. De dwarsstraten kennen een hiërarchische verde
ling. Drie straten hebben een iets breder profiel. 

4. De buurt bijgenseden op lijnen uit de omgeving, zo
als het spoor aan de oostkant en belendende buurten 
aan de andere zijdes. 

5. Centraal in de buurt is een stedenbouwkundig ac
cent aangebracht. Dit markeert het middelpunt in de 
buurt. 

6. Interventies in de Dapperbuurt hebben het bestaan
de stedelijk weefsel nauwelijks aangetast. 

7. In de huidige situatie is er nog steeds slechts één 
uitzondering op de typerende blokstructuur van de 
Dapperbuurt 

EB l,.,,l,, ,,l ,,lllttlll 
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ZEEBURGERPAD 

Het Zeeburgerpad is een 1 ,5 km lange strook van b 
drijfsgebouwtjes, loodsen en kantoren, parallel aan 1 

Zeeburgerdijk en loopt van molen de Gooyer tot h 
gemaal Zeeburg. Deze dijk beschermde het achterlar 
tegen de Zuiderzee en was de verbinding naar Muidt 
en Naarden. 

1. Het Zeeburgerpad bestaat uit een strook kleine b' 
drijfsgebouwtjes en woningen. 

2. Het lint wordt doorsneden door 3 wegen en h 
spoor. 

3. Sommige kavels liggen braak of worden gebruikt a 
buitenopslag. 

4. Recent is zijn er ter hoogte van de Panamalaan twt 
koppen gebouwd, die de kruising van infrastructu1 
met de 1 ,5 kilometer lange strip beaccentueren. 
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FUNENPARK 

1. De basisbebouwing van het tunenpark bestaat uit 
een verzameling Urban Villa's . 

2. De blokken zijn omkaderd door een bouwblok, die 
het binnengebied afsluit van zijn omgeving. 

3. Het blok aangepast aan het spoor 

4. Het blok wordt gehalveerd om het in te passen in 
zijn omgeving. Hierdoor wordt het gesloten bouwblok 
opengeknipt. 

5. Het Funenpark bestaat uit twee typologieën. 
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1.4.21YPOLOGISCHE ANALYSE 

Naast een morfologische analyse, is in de vorige pa
ragraaf al een aanleiding gegeven tot een typologische 
analyse. Hierin zullen de verschillende structuren ont
leed worden in gebouwtypes. 

SINGELGRACHTZONE 

Zoals in de morfologische analyse is aangetoond, 
heeft de ontwikkeling van de Singelgrachtzone zich 
in verschillende fases voltrokken. Dit proces werd in 
gang gezet door de slechting van de laatste vestings
wal, zoals beschreven in de historische kaarten. 
'Hoewel de invulling op ad-hoc basis heeft plaatsge
vonden, heeft de Singelgrachtzone toch een vrij hel
dere stedenbouwkundige structuur. Aan de buitenrand, 
op de locatie van de voormalige bolwerken ontstond 
naast ruimte voor woningbouw ook plaats voor insti
tutionele, meer grootschalige bebouwing in het groen. 
De bouwblokken met woonhuisbebouwing, gesloten 
regelmatig verkaveld. sloten aan op de structuur van 
de grachtengordel. Ook de architectuur refereerde aan 
de vroegere voorbeelden. Daarnaast ontstond ook 
meerseriematige woonhuisbebouwing, voornamelijk 
sociale woningbouw, maar ook particulier (Czaar Pe
terbuurt). Ook deze bebouwing is in structuur nog ver
want met de oudere bebouwing. Karakteristiek voor de 
Singelgrachtzone is de diversiteit aan functies.' 1 

Juist door deze diversiteit is het lastig om een compleet 
beeld te geven van de aanwezige typologieën in de Sin
gelgrachtzone. Bovendien is dit al gepoogd te doen in 
het boekwerk 'Analyse Langsdoorsnede Amsterdam'. 
In plaats hier voor is de ontwikkeling van de aanwezige 
typologieën beschreven in 4 fases. Deze beschrijving 
sluit aan bij de kaarten uit de morfologische analyse. 
In de begeleidende kaart worden de beschreven ty
pologieën vervolgens ingedeeld in verschillende ca
tegorieën, waarbij de focus ligt op de grootschalige 
gebouwen en hoe de verschillende koppen worden 
gemaakt. Vervolgens is er ingezoomd op één van deze 
categorieën: de kopgebouwen. waarvan vervolgens 
wél een aantal aanwezige typologische kenmerken is 
beschreven. 

Verzameling van objecten 
Al voor de slechting van de wallen stonden in de Sin
gelgrachtzone een aantal objecten, namelijk de stads
poorten en stellingmolens. 
De eerste echte gebouwen in de Singelgrachtzone 
huisvesten functies die elders in de stad geen plaats 
konden vinden, en vanwege de slechting van de wal
len meteen de ontstane ruimte benutten. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om de kazernegebouwen aan de oostkant 
van de Singelgrachtzone. het huis van bewaring, het 
paleis van de volksvlijt en vooral ook fabrieksgebou
wen, zoals de voormalige suikerraffinaderij en melkfa
briek waar nu de Melkweg is gevestigd. Een groot ge-

Stadsdeel Amsterdam centrum; (2009); p.l0-71 
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deelte van deze gebouwen zijn inmiddels herbestemd 
en zijn rijks- of gemeentelijk monument geworden. De 
fabrieken zijn grotendeels verdwenen, maar soms var
raadt de losse structuur van het gebied een voormalig 
industrieel gebruik, zoals bij het gebied rond de Ap
peltjesmarkt. 
Daarnaast werden een aantal villa 's aan de stadsrand 
gebouwd die zich presenteren als object. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om de villa's aan de Weteringschans. 

19-eeuwse seriebouw en woonensembles 
In de tweede fase in de ontwikkeling van de Singel
grachtzoen werden de objecten die tijdens de eerste 
fase waren ontstaan, ingebed in de stad. Het gaat hier 
vooral om 'woningbouw waarvan de typologie afhan
kelijk is van de ligging in de stad. Zo zijn bij de haven, 
in de Planciusbuurt en de Czaar Peterbuurt en in grote 
delen van de Marnixstraat - in aansluiting op de Jor
daan -arbeiderswoningen gebouwd, en in de buurt van 
het Raamplein , Leidseplein, Weteringschans en Stad
houderskade riante woningen en villa 's. Alle niet-vrij
staande woningbouw in de Singelgrachtzone kenmerkt 
zich door een relatieve homogeniteit in de architectuur, 
vooral vanwege het feit dat in grote bouwstromen en 
grote ensembles werd gebouwd.'2 Deze seriematige 
woningbouw was vooral bedoeld voor arbeiders die 
zich zo in de buurt van de fabrieken konden vestigen 
aan de goedkope stadsrand. Opvallend daarbij is dat 
ter hoogte van de grote stedelijke ruimtes, de ensem
blevorming van de woningen nog eens extra wordt 
aangezet om een kop van het bouwblok te vormen. 
De gebeurt bijvoorbeeld aan beide zijdes van de Mui
derpoort Op de kaart zijn deze gebouwen geduid als 
kopwoning (-ensemble) . 

Cityvorming 
De ontwikkeling van de 19e eeuwse ring en later ook 
de ring 20-40 zorgden er voor dat de Singelgrachtzone 
steeds meer tot het centrumgebied van Amsterdam 
ging behoren. De plekken waar de radiale verkeers
structuur de tangentiale structuur van de Singelgracht 
doorsnijdt, werden een strategische vestigingsplaats 
voor publieke functies zoals hotels, warenhuizen, de 
universiteit, sportgelegenheden, kerken en verzor
gingshuizen. Tijdens deze cityvorming vestigden deze 
gebouwen zich op de kop van de ontstane bouwblok
ken, aan de pleinen die toegang verschaften tot het 
centrumgebied. De mate waarin deze koppen zich 
voegen naar het achterliggende bouwblok verschilt. 
Sommige gebouwen worden opgenomen in het blok, 
zoals warenhuis Hirsch en het Turngebouw. Andere 
gebouwen staan los van het blok, maar geven nog wel 
een suggestie op het achterliggende blok aan te slui
ten, zoals het nieuwe Marnixbad. Op de kaart worden 
deze gebouwen weergegeven onder de naam 'kopge
bouwen '. 
Naast de gebouwen uit voornamelijk de vooroorlogse 
cityvorming die zich voegen in de structuur van de 

Stadsdeel Amsterdam centrum; (2009); p. 71 
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Fig.1 Objecten 
Oe Caserne Oranje Nassau 
Oe Oranje Nassaukazeme. gezien lan[ 
de Schans (later: Sarphatistraat) 

Flg.2 Objecten 
Muiderpoort, gezien vanaf de overzijd 
van de Singelgracht, met rechts de 
garanclne- of meekraplabriek van 185 

Flg.3 
Seriematige woningbouw In de 
Marnixstraat 

lig. 1 
Woningbouwensemble nabij de 
Muiderpoort 

Fig.5 Kopgebouw 

Gereformeerde Funenkerl<, Zeeburger
straat 14-16 
14-16 

Flg.6 Kopgebouw 

Marnixstraat 344-346-352 enz. (v.r.n.l 
Oe nummers 348-350 zijn niet 
opgenomen. Geheel rechts de Nieuwe 
Passeerdersstraat. Gezien vanaf het 
Raam plein. 

: Fig. 7 Appartementen 
Stadsvernleuwingsblokken gezien van 
de Mauritskade. 

Flg.8 Appartementen 
Appartementenblok aan het Leidsepiel 



omliggende bouwblokken worden tijdens de naoor
logse cityvorming een aantal gebouwen gebouwd, die 
de schaal van de Singelgrachtzone overstijgen, maar 
daarbij de ruimtelijke structuur niet volledig negeren. 
Een voorbeeld is het gebouw van de Nederlandse bank 
van Duintjer. Deze gebouwen zijn geduid als 'superblok 
I superobject' . 
Ten slotte zijn er nog de cityvorming gebouwen die bin
nen een bouwblok, meerdere kavels opslokken tot één 
groot geheel. Deze gebouwen vallen onder de catego
rie 'overige grootschalige gebouwen' . 

Stadsvernieuwing 
De laatste fase is die van de stadsvernieuwing, waarin 
een aantal open gebieden in de Singelgrachtzone een 
nieuwe invulling kregen. Voorbeelden hiervan zijn de 
Urban Villa 's achter het voormalige rijkshospitaal, de 
herontwikkeling van het terrein achter de Oranje Nas
saukazerne en het ontwerp van het Max Eeuweplein. 
Deze gebouwen zijn op de kaart in verschillende ca
tegorieën ingedeeld, afhankelijk van hun voorkomen. 
Daarnaast werden op de koppen van een aantal bouw
blokken de gebouwen vervangen door grootschaligere 
appartementgebouwen, al dan niet met voorzieningen 
in de plint. Voorbeelden zijn de Barlaeus-taartpunt aan 
het Leidseplein en op het Weteringcircuit eveneens op 
enkele hoeken als taartpuntjes. Deze laatste categorie 
is op de kaart weergegeven als 'kop appartementge
bouw'. 

Typologische beschrijving kopgebouwen 
De voor dit onderzoek meest relevante categorie is die 
van de kopgebouwen. Hoewel deze categorie uit ver
schillende type gebouwen bestaat, hebben deze gebou
wen wel een aantal gemeenschappelijke kenmerken. 

In de weergegeven tabel is een overzicht gegeven van 
de kopgebouwen, die voorkomen in de Singelgracht
zone, aan de hand van onder andere bouwjaar, archi
tect, adres en gebouwtypologie. Daarnaast zijn van 
een aantal relevant voorbeelden tekeningen afgebeeld, 
zodat de overeenkomsten én verschillen te onder
scheiden zijn. 

De kopgebouwen onderscheiden zich aan de hand van 
een aantal kenmerken. 
Allereerst hebben al deze gebouwen twee of drie re
presentatieve gevels, omdat ze op de hoek van het 
bouwblok, of stedenbouwkundige cluster liggen. De 
vierde gevel is gericht naar die achterliggende struc
tuur, zodat zowel aansluiting wordt gezocht bij de 
tangentiale structuur van de Singelgrachtzone als de 
radiaalrichting . Hoewel de gebouwen verschillende re
presentatieve gevels hebben, is het gebouw toch vaak 
gericht op één zijde. Vaak is dit de kant van de meest 
representatieve stedelijke ruimte, zoals de verschil
lende pleinen in de zone. 
Ten tweede is op de hoek vaak sprake van een hoekac
cent Dit kan door middel van een verhoging op de 
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hoek, een toren of bellevue, een afronding of afschui
ning of juist het benadrukken van de massiviteit van 
de hoek. Recentere gebouwen benadrukken de hoek 
vaak door het sculpturale verschijningsvorm van het 
gebouw (Weesperstaete) . 
De gebouwen huisvesten veelal een publiek pro
gramma op een stedelijk of wijkoverkoepelend schaal
niveau. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Marnixbad, het 
Americain hotel, Verpleeghuis st. Sernardus en de 
voormalige Funenkerk. 
Opvallend hierbij is dat bij de belangrijkste radialen, 
ook het meest grootstedelijke programma aanwezig 
is, getuige de clustering van kopgebouwen bij het 
Rhijnspoorplein en Leideplein. 

De kopgebouwen stammen uit verschillende periodes. 
De grootste categorie gebouwen stammen uit eind 
19e eeuw en werden gebouwd tijdens de eerste pe
riode van cityvorming. Het gaat hier om 'nieuwe ' ty
pologieën als een hotel, sportgebouwen en culturele 
voorzieningen. De tweede periode is de cityvorming in 
de jaren '70, waarin een aantal verkeerskundige ingre
pen er voor zorgden dat er een aantal hoogstedelijke 
kopgebouwen werden gebouwd. Het gaat hier vooral 
om kantoorgebouwen. De derde periode is die vanaf 
eind jaren '80, waarin oude kopgebouwen werden ge
sloopt, en nieuwe voor in de plaats kwamen, zoals het 
Marnixbad. 

Aanbevelingen 
Ter hoogte van de stedebouwkundige zwaartepunten, 
dat wil zeggen op plekken waar radialen de tangenti
aal doorbreekt, is ruimte voor bijzondere functies en 
gebouwen. Bij het knooppunt rond molen de Gooyer 
ontbreekt een dergelijk gebouw of functies, hoewel 
dat in verleden wel het geval was met de Funenkerk. 
Uit de analyse volgen dan ook de volgende aanbe
velingen: 
- Het laatste bouwblok in de Singelgrachtzone vóór 
molen de Gooyer, is morfologisch gezien een logi
sche plek voor een 'kopgebouw'. 
- Typologisch en programmatisch kan aansluiting 
worden gezocht bij deze kopgebouwen. Een publieke 
functie, op een groter schaalniveau dan dat van de 
buurt zou goed op zijn plaats zijn. 
- Gebouwtypes die als kopgebouw voorkomen 
of voorkwamen zijn onder andere warenhuizen, 
(Grand) Hotels, religieuze gebouwen, sportlacilitei
ten, verzorgingshuizen of gestichten en politie- of 
brandweerkazernes. 
- Een kopgebouw heelt twee of drie representatieve 
gevels gericht op de langsrichting, radiaalrichting en 
of Singelgracht De vierde gevel sluit aan op de ach
terliggende structuur, vandaar de term kopgebouw. 
- Om de verbinding tussen de tangentiale en radiale 
richting tot uitdrukking te brengen zijn de hoeken van 
deze gebouwen beaccentueerd door bijvoorbeeld 
een oplapping, bellevue, afschuining of afronding of 
andere verbijzondering. 

STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 
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INVENTARISATIE KOPGEBOUWEN 

Gebouwtype Naam Adres Bouwjaar Slalus I sloop Voormalige functie Huidige functie Architect 

Comercl~l Warenhuis Hirsch Leidsplein 1912 Modehuis Kantoor Jacot, Oldewelt 

Cultureel 
Sladsschouwburg Leidseplein 26 1894 Rijksmonumen1 Stadsschouwburg Jan Springer 

Hotel 
Amerlcan Hotel 1902 Rijksmonument Hotel Hotel C.A.A. Steinigeweg 
Eerste American Hotel 1881 1899 Hotel w. Kromhout. H.G. 
Centre Hotel Stadhouderskade 7 Jansen 
Marion Hotel Stadhouderskade Hotel Hotel 
Pari< Hotel Stadhouderskade 25 1895 Hotel Hotel 

Kantoor 
Atlanta Stadhouderskade 1929 Kantoorgebouw Kantoorgebouw .A. Warners 
Byzantium Stadhouderskade 1991 Kantoor- app. gebouw Kanootr- app. gebouw OMA 
Sarphati Plaza Weesperplein 1992 Sletse VIsser 
Weesperstaaie Weesperplein 8 1971 Kantoorgebouw Universiteitsgebouw A. Bodon OSVB 

Onbekend 
Korte ZoutkOetsgracht 1 Gem. menumen Wonen, kantoor 

Onderwijs 
Basisschool Marnixstraal 2 Rijksmonument Basischooi Winkel 
Eerste Openbare Raamplein 1 1901 Rijksmonument Hoger onderwijs J.B. Springer. H. Leguyl 
Handelsschool 
Singelgrachtgebouw Rhijnspoorplein 1 Hoger onderwijs Hoger onderwijs 
Amstelgebouw Maurttskade Hoger Onderijws Fashion InstiMe 

Overheid Hoofdbureau Politie 

Religieus 
Funenker1< Zeeburgerstraat 

Sportgebouw 
Hel Marnix Marnixplein 1 2006 Sportcentrum Spor leentrum Mecanoo Architecten 
Marnixbad Marnixplein t 1955 2004 Zwembad n.b. 
Oe Krakeling Nieuwe Passeerdersstr. 1887 Rijksmonument Turngebouw Jeugdtheater J.lngenohl & K.J.Muller 

Ziekenhuis 
St. Sernardus Nieuwe Passeerdersslr. 1915 Rijksmonument Verpleeghuis Woonzorgcentrum 

http://www.parool.nVstatic/FOTO/pe/17/6/2/media _ xl_ 20065 7.jpg 

Fig . 11 De Krakeling 
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KADIJKEN 

In tegenstelling tot de andere buurten waarvan een ty
pologische verdieping is gemaakt, maakt het Kadijksei
land deel uit van de 17 -eeuwse ring om de binnenstad. 
Gedurende de ~jd zijn verschillende bebouwingslagen 
over elkaar heen gegroeid. Dit heeft ook geleid tot een 
grote typologische verscheidenheid. Oorspronkelijk 
werd het eiland ingedeeld als haveneiland, meet war
gebouwen aan de buitenzijde en arbeiderswoningen 
aan de binnenzijde. Met de komt van het Rijksentrepot 
vervolgens, ontstaat niet alleen de knip in het eiland, 
maar veranderd ook de schaal van de bebouwing. De 
vestiging van een aantal fabriek- en elektriciteitsgebou
wen versterkt deze trend nog eens. Door het uitdijen 
van het centrumgebied verandert het gebruik van de 
Kadijken opnieuw en tijdens de stadsvernieuwing wor
den een aantal grootschalige woonblokken ingepast. 

In het stedebouwkundig ontwerp wordt aangesloten bij 
de grootschaligheid van de industriële gebouwen en 
pakhuizen, vandaar dat hier ook de focus op ligt tijdens 
dit onderzoek. 

Kleinschalige woonbebouwing 
In het middengedeelte van het westelijke deel van de 
Kadijken komt nog veel kleinschalige woonbebouwing 
voor. Hoewel het gaat op verschillende type gebouwen, 
zijn de meest markante de dijkshuisjes, of sibbelwo
ningen. (Fig.22) 
Momenteel worden de woningen, gebouwd in 1828, 
gerenoveerd. Het gevelbeeld blijft gehandhaafd en de 
oorspronkelijke tuinkamer wordt teruggebouwd. Daar
naast krijgen de Sibbelwoningen de oorspronkelijke 
details terug, zoals hardstenen trappen, smeedijzeren 
hekken en keramische dakpannen. 

Werfgebouwen 
Van de werfteneinnen aan de Ka dijken is alleen die van 
het Kromhout (fig .23) nog overgebleven. Op het ter
rein van dit Rijksmonument zijn wel een aantal recente 
gebouwen die refereren naar de scheepswerfarchitec
tuur. 

Kopgebouwen 
Aan de centrumzijde van de Kadijken komen twee ge
buwen voor die te categoriseren zijn als kopgebouw. 
Het gaat om het voormalige Zeemanshuis en het ge
bouw op de kop van het Rijksentrepot, dat diende als 
poortgebouw en administratief kantoor voor het entre
pot .. 

Entrepotgebouw en pakhuizen 
Na de bouw van het eerste pakuis in 1701 op het 
Kadijkseiland ontstaat door de samenvoeging en uit
breiding van een aantal pakhuizen in 1827 het Rijksen
trapot Hier werden goederen opgeslagen die bestemd 
waren voor de binnenlande markt. 
Hoewel het complex met 600 meter een van de lang-

• • • 
• • 0 

Pakhuizen /entrepot 

!ndus11'181e bello!Mlg 

Werfbebouwing 

Stadsvtmlauwlngsblold<en 

Kopgebouw 

Klainschaige woningbouw 

Prolectlocada 
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Fig. 22 Arbeiderswoningen 

Fig. 23 Wer1bebouwing 

Fig. 24: Kopbebouwing 

Zeemanshuis, Kadijksplein 17-18 
De voorgevel aan het Kadi[kspleln na de 
verbouwing, waarbij het gebouw met 
een etage werd verhoogd. Rechts de 
Hoogte Kadijk. 

Fig. 25: Pakhulzen 
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ste van Europa is, bestaat er een grote variëteit in de 
hoogte en gevels (fig.32). Naast de enorme lengte 
worden de entrepotgebouwen gekenmerkt door de 
verticale pareerering en de grote diepte. Deze paree
rering is gebaseerd op de hijsbalken die aan de kop 
van de gevel zijn bestigd. Onder deze hijsbalken zit een 
serie van dubbel deuren, oorspronkelijk bedoeld om de 
goederen naar binnen te brengen. De dubbele deuren 
worden aan beide zijdes begeleid door twee kleine 
vensters. Door de kleine openingen en diepliggende 
vensters wordt de massiviteit van de muur benadrukt. 
Begin jaren '80 is het entrepot omgebouwd en gere
noveerd tot woningen. Architect Joop van Stigt heeft 
bedacht om de verdiepingen uit te hollen, waardoor er 
in de zeer lange, donkere, pakhuisruimtes aan voor- en 
achterzijde appartementen gesitueerd konden worden 
rond een gemeenschappelijke binnenplaats. Hierdoor 
krijgen de woningen toch voldoende zonlicht. Op de 
begane grond zijn nieuwe bedrijfsruimtes gesitueerd. 
De kelders zijn in gebruik als berging, parkeergarage 
en bedrijfsruimte. 
De aan de andere kant van de sluis liggende geschuts
werf is door Claus en Kaan gerenoveerd tot apparte
menten (fig.25). 
Overigens zijn de voormalige pakhuizen van het entre
potdok niet de enige pakhuizen die nog te vinden zijn 
op het Kadijkseiland. Aan de noordkant van de Hoogte 
Kadijken zijn nog een aantal Vemen te vinden zoals het 
Wîlhelminaveen. Deze vemen zijn inmiddels herbe
stemd tot appartementen of kantoorfuncties. 

Industriële gebouwen 
Doordat de belangrijkste havenfuncties langzaam 
verdwenen naar de Oostelijke haveneilanden, waren 
de Kadijken in de 19e eeuw een zeer geschikte veste
gingspiaais voor de opkomende industrie. Omdat aan 
de zuidkant het entrepotgebouw stond, moesten vooral 
de scheepswerven aan de noordzijde wijken voor de 
industriële gebouwen (fig.26). 
Van deze grootschalige industriegebouwen zijn 
slechts twee gebouwen overgebleven. Het gaat hier
bij om een onderstation (fig.27) dat in het bezit is 
van NUON en de voormalige energiecentrale van het 
GEB (fig.29), waarvan slechts nog het gedeelte aan 
de Hoogte Kadijk overeind gebleven is. Op de fun
damenten van de kolenopslag heeft Lieseth van de 
Pol een nieuw woongebouw ontworpen (fig.30) , 
wat nog wel refereert aan die opslag en daarmee 
aan de industriële geschiedenis van het terrein. 
Kenmerken van de industriële bebouwing zijn de grote 
schaal en de oriëntatie parallel aan de Hoogte Kadijk. 
De gebouwen zijn opgetrokken uit baksteen, maar 
hebben wel een stalen hoofdcontructie, waarmee ook 
grote overspanningen kunnen worden gemaakt. De 
gevel en in het bijzonder de kopgevels, worden ge
kenmerkt door een grote geslotenheid. Op de begane 
grond van het GEB gebouw bevinden zich grote raam
openingen, hoewel niet naar binnen gekeken kan wor
den. De lar1gsgevels van het onderstation lijken zelfs 
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helemaal gesloten. 

Stadsvernieuwingsblokken 
De voormalige werfterreinen, waar verschillende fa
brieken zich vestigden, vielen uiteindelijk ten prooi 
aan de stadsvernieuwing. Hoewel de bebouwing aan 
de Hoogte Kadijk grotendeels is behouden en tussen
liggende kavels zijn opgevuld met kleinschalige wo
ningbouw zijn aan de Nieuwe Vaart een aantal grote 
appartementenblokken verrezen in de typische stads
vernieuwingarchitectuur met een opgetilde plint, ver
scholen portiekontsluiting en veelvuldig gebruik van 
balkons om een centrale hof. Desondanks gaat het om 
kwalitatief goede woningen. 

Aanbevelingen 
De kadijken hebben in het verleden verschillende 
transformaties ondergaan. De bebouwing is daar
door in verschillende lagen uiteen te trekken. Door 
de bouw van verschillende grote woningblokken tij
dens de stadsvernieuwing dreigen de Kadijken hun 
identiteit als haven- en labriekseiland te verliezen. 
Het aquartis gebouw van Liesbeth van de Pol bewijst 
dat het (letterlijk) mogelijk is om op de fundamenten 
van de buurt voorite borduren. 
Door middel van hel volgen van de volgende aan
bevelingen kan aansluiting worden gezocht met de 
bestaande gebouwen. 

- Nieuwe bebouwing sluit qua oriëntatie aan bij de 
grootschalige industriële gebouwen en pakhuizen op 
de Kadijken. Het gaat hier vooral om hel voormalige 
GEB gebouw, Aquarlis, de geschutswerl en het En
trepotdok. 
- Het blok presenteert zich als één volume, waar met 
subtiele middelen de verschillen tussen de wonin
gen kan worden geduid. 
- De bebouwing heelt een massieve kopgevel en een 
relatief open langsgeveL 
- Ter hoogte van de kopgevel is ruimte voor een 
hoogte-accent. 
- De ramen in de plint onderscheiden zich door hun 
grootte en horizontaliteit. 

Fig. 26 Industriële bebouwing aan de 
Ka dijken 

Fig.27 Industriële bebouwing 

Fig 28. Sladsvernieuwlngsblokken 

:Fig 29. 
Kolenopslag GEB gebouw 

Fig.30 
Aquartis 



Fig. 31 Pakhuls 

Rg.32 
Kadijk, Hoogte 202 
Maken van de bovenbouw van het 
Centraal Station der Gemeente-Eiectri
citeitswerl<en. 

:Rg.33 
Kadijk, Hoogte 202 
Maken van de bovenbouw van het 
Centraal Station der Gemeente-Eiectri
citeitswerl<en. 
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CZAAR PETERBUURT 

De Czaar Peterbuurt is gebouwd aan het einde van de 
19e eeuw en maakt deel uit van de Singelgrachtzone, 
waarbij de hoofdrichting van de straten is afgeleid van 
de structuur van vestingwerken en lijnbanen. De ar
beiderswoningen zijn aangelegd op een voor de voor
malige vestingzone specifieke verkaveling van lange, 
smalle bouwblokken. 'In de stadsuitbreiding die na 
1850 gerealiseerd werd op de geslechte verdedigings
werkenrond de stad, was het stadshuis niet langer het 
dominante bouwtype. Wel zijn erovereenkomsten tus
sen het stadshuis en de 19de-eeuwse woningbouw: 
het gaat in beidegevallen om relatief smalle panden 
met tussen de twee en vier bouwlagen; de gevels zijn 
ingedeeld in een basement of plint, gevelvlak en be
eindiging in de vorm van een lijst of kap .Een belangrijk 
verschil is de veelvuldige toepassing van series en en
sembles in de 19de-eeuwse gebieden. '1 

De structuur van de Czaar Peterbuurt bestaat uit een 
serie bouwblokken van slechts 24 meter breed, waar
door zeer smalle binnenhoven ontstaan, die niet veel 
meer zijn dan een lichtschacht (fig .34) . De blokken 
bestaan overwegend uit arbeiderswoningen gebouwd 
uit eind 19e eeuw en hebben de kenmerken van de 
revolutiebouw uit die periode. 
Net als in andere delen van de Singelgrachtzone be
staat de negentiende eeuwse bebouwing vooral uit 
grote ensembles, waarbij sommige bouwblokken in 
één keer zijn ontworpen en andere bouwblokken zijn 
opgebouwd uit meerdere series panden, vandaar de 
term seriebouw. Één van de blokken bestond uit de zo
genaamde dubbeltjespanden, een van de eerste soci
ale woningbouwprojecten van Nederland . Dit blok is in 
2008 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. 
De waarderingskaart van de ge meent Amsterdam kent 
aan vrijwel alle oorspronkelijke gebouwen in de Czaar 
Peterbuurt orde-11 toe: bouwwerken van vóór 1940 
die vanwege hun hoge architectonische kwaliteit, hun 
plaats in de stedenbouwkundige structuur en/of als 
toonaangevend element in een gevelwand, een belang
rijke bijdrage leveren aan het stadsbeeld. 

De nieuwbouwprojecten maken deel uit van een groter 
plan van aanpak, waarin sociale huurwoningen plaats 
maken voor grotere huur-, maar ook koopwoningen. 
De oorsronkelijke voorzieningen (fig .35) in de plint van 
de Czaar Peterstraat die grotendeels verdwenen waren 
keren langzaam terug, omdat de straat een hoofdas is 
geworden richting het KNSM-eiland. 
Deze vernieuwing (fig .39) gaat zoveel mogelijk uit van 
de oorspronkelijke typologiën, verkaveling en vooral 
karakteristieke 19-eeuwse blokkenstructuur. iets wat 
tijdens de stadsvernieuwing niet altijd is gebeurd. 

Typologische beschrijving 

Sladsdeel Amslerdam Centrum (2009) ; p. 70 
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Fig. 34 binnenhof 

De smalle binnenzijde van het stan
daard bouwblok 

Fig.35 bedrijvigheid 

Op de benedenverdieping aan de Czaar 
Peterstraat bevonden zich oorspron
kelijk tal van winkels. Hier Czaar 
Peterstraat 91 

Fig. 36 Hoektype 

Int het hoektype is op de begane grond 
vaak ruimte voor een winkel of bedrijf. 
De hoeken van dit blok zijn nog eens 
extra aangezet, om dearchitectonische 
eenheid te benadrukken. 

Fig. 37 Koptype 

De afgeschuinde hoek van het koptype. 
Hier is de monumentallten van het blok 
nog eens extra beaccentueerd door de 
symmetrische compositie. 
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De bouwblokken in de Czaar Peterbuurt zijn van oor
sprong opgebouwd met twee basistypes. Het smalle 
type (fig.40) is ongeveer 4,3 tot 4,8 meter breed. Het 
brede type (fig.42) beslaat ongeveer twee maal zo
veel ruimte en varieert van 9,1 tot ongeveer 11 meter 
breed. Voor beide types geldt dat de woningen klein 
zijn (de meerderheid is kleiner dan 40m2) en ondiep. 
De koppen van de bouwblokken bestaan uit een aantal 
panden die samen één front vormen, wat zich soms 
uit in een gezamelijke fronton. De hoeken hebben een 
aparte behandelinge gekregen en zijn gericht op beide 
straten. 
De koppen van de buurt aan de noordzijde vereisen 
speciale aandacht. Deze koppen zijn ontstaan om
dat het standaard bouwblok is bijgesneden door het 
spoorwegtracé. Hierdoor krijgen de koppen een afge
schuinde hoek en een zeer smalle en karakteristieke 
kopgeveL In deze panden bevinden zich winkels of 
openbare voorzieningen. 

Voor alle bebouwing in de Czaar Peterbuurt geldt dat 
ze onderdeel uitmaken van een ensemble of serie. 
De architectonische eenheid van het ensemble is het 
belangrijkste kenmerk in de buurt. Deze eenheid uit 
zich in de relatieve massiviteit van het bouwblok, de 
opbouw van plint middendeel en kap, de ritmiek en 
eenheid van gevelopeningen, dakkappellen en hijsbal
ken en de materialisering van rode bakstenenmuren en 
witte houten kozijnen. De overheersendee raamtypes 
zijn het schuifraam en het T-raam met daarvoor een 
doorvalbeveiliging. 

Arbeiderswoning 
Het smalle type bestaat uit een woning op de begane 
grond die apart is ontsloten. In de Czaar Peterstraat is 
op de benedenverdieping. ruimte voor een winkel of 
bedrijfje. Daarboven bevinden zich nog 3 verdiepingen 
plus een zolderverdieping, die ontsloten zijn middels 
een portiek. Omdat iedere woning wordt beaccentu
eerd door een dakkappel en soms zelfs de nok dwars 
op de straat ligt presenteren deze woningenzich als en
sembles van losse woningen. De geringe breedte laat 
drie en soms zelfs slechts twee ramen per travee toe. 
De architectuur en detaillering kan worden getypeerd 
als sobere baksteenarchitectuur. Soms wordt deze 
gekenmerkt door monumentaliteit in schaal, maar al
tijd door symmetrie en klassieke verhoudingen en een 
minimale ornamentiek. Deze decoratie, of liever ge
zegd de geleding, werd bewerkstelligd met middelen 
als daklijsten, dakkapellen, muurankers en de opeen
volging van raam- en deurpartijen. De belangrijkste 
kenmerken van de architectuur van deze panden zijn 
de smalle metselwerk gevels, de pandsgewijze ontslui
ting, verjonging in de verdiepingshoogte en verticale 
ramen. Het gevelvlak heeft over het algemeen metsel
werk in donkere aardtinten. De horizontale driedeling 
werd benadrukt door het toevoegen van contrasteren
de ornamentiek in afwijkende metselwerkverbanden, 
hardsteen, houtwerk of pleisterwerk. 
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Arbeiderswoning breed 
Het brede type bestaat ook uit vier verdiepingen plus 
een zolderverdieping. De nok ligt parallel op de straat
richting, zodat deze blokken zich presenteren als één 
groot gebouw. In tegenstelling tot de smalle variant, 
worden ook de woningen op de benedenversieping 
ontsloten door een gezamelijke portiek, die doorsteekt 
naar het gemeenschappelijke binnenterrein. Per verdie
ping liggen twee woningen aan de portier, waardoor 
het gebouw zijn dubbele breedte krijgt. 

Hoektype 
Op de hoeken van de bouwblokken bevinden zich op 
de begane grond veel winkelruimtes. De hoekenwor
den gekenmerkt door hun relatieve openheid en het 
gebruik van betonnen sierstenen, en houten bekleding 
. Ramen bevinden zich aan beide zijdes, zodat de hoe
ken op beide richtingen georienteerd zijn. Op plaatsen 
waar toch een dichte gevel is geweenst, zijn de ramen 
met baksteen of hout dichtgezet, om de ritmiek van de 
ramen door te zetten. 

Koptype 
De hoeken in het noorden van het de Czaarpeterbuurt 
zijn afgeschuind (fig.37) ten gevolge van het spoor
wegtracé aan deze kant. Het gevolg hiervan is dat er 
een apart type gebouw ontstaat. Omdat het binnenter
rein erg smal is, is het lastig om de fijne verkaveling te 
handhaven en is bij één van de twee oorspronkelijke 
koppen gekozen om de hele kop als één kavel te be
schouwen met een koffiehuis op de benedenverdie
ping. Door het afsnijden van de scherpe hoek ontstaat 
de typerende smalle kopgevel (fig.38) met balkons en 
dubbele deuren. 

Aanbevelingen 
- De nieuwe blokken dienen zich binnen de karak
teristieke blokstructuur van de Czaar Peterbuurt te 
voegen. 
- Oe blokken dienen zich te presenteren als archi
tectonische eenheid, waarmee aansluiting wordt ge
zocht bij de 1 9-eeuwse serie bouw. Dit geldt voor het 
volume, de materialiteit en de ornamantiek. 
- De detaillering en het 'spel' van vormen en ma
terialen kunnen voor variatie zorgen in hetstraat
beeld. Ornamenten benadrukken de compositie van 
de gevel. Het bouwmateriaal is baksteen in diverse 
kleurvarianten. 
- De hoofdontsluiting van de gebouwen bevindt zich 
aan de straat. 
- De koppen van de blokken zijn gericht op de dwars
straaten. De hoeken van de blokken zijn op beide 
straten georienteerd. 
- Aan de Czaar Peterbuurt en in de hoeken van de 
blokken is ruimte voor detailhandel of bedrijvigheid. 
- Het koptype is een manier om de blokkenstructuur 
te beeindigen. 

Fig.38 Koptype 

Doordat de scherpe hoe is afgeschuir 
van het koptype, ontstaat de karakteri· 
tieke kopgevel 

Fig.39 Nieuwbouw 

Recente plannen voor de Czaar 
Petertuurt passen zich aan, aan de 
bestaande morfologie en typologie . 
Dit Is het ontwerp van Tom Frantzen 
architecten voor blok N44 
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Fig.40 Standaard woningtype 

Bouwtekening van een standaardtype 
woning waartlij de nok dwars op de 
straat staat. 

Fig.41 Brede woningtype 

Bouwtekening van het brede type, 
waartJij per verdieping twee woningen 
worden ontsloten door één portiek. 
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ZEEBURGERPAD 

Het Zeeburgerpad heeft een bijzondere positie in de 
binnenstad vanwege zijn afwijkende structuur en ge
bruik. Het Zeeburgerpad is het enige bedrijfsterrein in 
de Amsterdamse binnenstad. 

Loodsen en bedrijfsgebouwties 
Het Zeeburgerpad is een bebouwingsstrook ontstaan 
door de ligging van de dijk die het achterland be
schermde tegen de Zuiderzee. De bebouwing heeft een 
bouwhoogte van overwegend één bouwlaag (ongeveer 
5 meter hoog), soms twee bouwlagen (ca. 8 meter) en 
op twee plaatsen is de bouwhoogte 16 meter. In het 
gebied komen brede percelen van ongeveer 13 tot 25 
meter het meest voor. Deze maat wijkt af van wat in 
de binnenstad gebruikelijk is en draagt in combinatie 
met de lage bouwhoogte bij aan het horizontale beeld. 
Ondanks de ligging van de percelen aan het water zijn 
de meeste bedrijven afhankelijk van transport over 
land. Er zijn vooral kleine en middelgrote bedrijven 
gevestigd, veelal traditionele bedrijven in handel en 
nijverheid, een drukkerij, bouw- en installatiebedrijven, 
autoverkoop en opslag. 

Kopgebouwen 
Het begin en einde van de 1,5 kilometer lange strip 
wordt gemarkeerd door respectievelijk molen de 
Gooyer en het gemaal. Tot voorkort ontbraken andere 
stedebouwkundige accenten. In 2008 is echter op de 
kruising van de Panamalaan en het Zeebugerpad een 
paar van kantoorgebouwen verrezen naar ontwerp van 
Dedato architetcen. Deze gebouwen werken als een 
soort boekensteuenen om het verrommelde, maar po
tentieel charmante beeld aan het Zeeburgerpad in te 
kaderen en de stedebouwkundige accenten in de strip 
te benadrukken. Dit doen ze door samen een paar te 
vormen (fig.42) en zo de continuïteit van de strip te 
waarborgen. Tevens reageren ze op de Panamalaan 
doordat de ingang en een openbare plint naar deze weg 
toe gericht zijn. Om te benadrukken dat de gebouwen 
onderdeel maken van het Zeebugerpad past het ach
terste gedeelte zich aan, aan de hoogte van bedrijfsge
bouwties en loodsen. Anders gezegd, ontstaat er een 
kop (fig.43) die kruising van de Panamalaan met het 
Zeebugerpad beaccentueerd. 

Aanbevelingen 
- De kop van het Zeeburgerpad (fig.44) behoeft een 
stedebouwkundig accent om de structuur van de 1,5 
lange strip extra te benadrukken. 
- Dit accent moet zowel een relatie aangaan met de 
achterliggende structuur van bedrijfsgebouwtjes, 
als een hoogte-accent maken naar het knooppunt 
rondom molen de Gooyer. 
- De stedebouwkundige accenten aan het Zeeburger
pad moeten dienen als een soort van boekensteunen 
die het verrommelde gebied kunnen inkaderen. 

]( 
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fig. 2 Overzicht aanwezige typologieër 
Zeeburgerpad 

• Kopgebouw 

Loodsen en bedn~spandoo 

D Profeetlocatie 
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Rg.42 
De twee kantoorgebouwen vormen een 
duo, zodat de continuïteit van de strip 
wordt gewaarborgd. 

Flg.43 
Het gebouw richt zich door middel 
van zijn ingang en openheid op de 
Panamalaan. 

Flg.44 
Op de kop van het ZeebugellJad ont
breekt een stedebouwkundig accent. 
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DAPPERBUURT 

De Dapperbuurt behoort tot de 1 9e eeuwse ring om 
Amsterdam en wordt gekenmerkt door de blokbebou
wing die met uitzondering van de voormalige synagoge 
midden in de wijk is toegepast, naar ontwerp van Kalft. 
De gebouwen zijn gebouwd volgens de revolutiebouw
methode. Inmiddels zijn sommige delen van de buurt 
gerenoveerd en is nieuwbouw gepleegd. Dit is altijd 
gebeurd binnen de structuur van de wijk, met uitzonde
ring van de Roomtuintjes. Hoewel dit gebied oorspron
kelijk niet tot de Dapperbuurt behoorde, hier liep name
lijk het spoor naar de Kadijken, is aan het begin van de 
stadsvernieuwingsperiade een appartementengebouw 
verschenen. Op het eerste gezicht lijkt dit gebouw zich 
niets aan te trekken van de Dapperbuurt, maar als men 
beter kijkt naar de plattegrond, lijken de stroken een 
anti-vorm van de Dapperbuurt structuur te zijn . 

Arbeiderwoningen en overige blokbebouwing 
Het standaardwoningtype in de wijk is de arbeiders
woning, die erg lijkt op de revolutiebouwwoning in 
de Czaar Peterbuurt Deze woningen zijn in series 
gebouwd en vormen daardoor een ensemble. Op de 
tekening is orginele tekening van een arbeiderswoning 
in de Dapperbuurt weergegeven. 
De allesoverheersende structuur van het bouwblok, 
staat toe dat er andere type gebouwen in de loop der 
jaren in de wijk zijn ontstaan. Het gaat hierbij vooral 
om nieuwe appartementengebouwen, veelal sociale 
woningbouw. 

Appartementenblok Roomtuintjes 
De Roomtuintjes bestaand uit een aantal voor de 
stadsvernieuwing typerende portiekflats die ogen
schijnlijk los in de ruimte staan. Desalniettemin trek
ken de stroken zich wél iets aan van de structuur van 
de Dapperbuurt Op de foto (fig.46) is te zien dat de 
stroken een antivorm zijn van de Dapperbuurt In de 
situatie zelf toont de ruimte zich echter als restruimte, 
waardoor deze inpassing nauwelijks ervaarbaar is. De 
Roomtuintjes worden in de volksmond dan ook de 
'mini-bijlmer genoemd'. 

Kopgebouw 
Hoewel echte kopgebouwen niet voorkomen in de Dap
perbuurt is op het kruispunt tussen de Zeeburgerstraat 
en Mauritskade toch een stedebouwkundig accent 
aanwezig. Dit accent toont zich door een verhoging en 
korrel die groter is dan de rest van de buurt. Vanzelf
sprekend past het accent wel binnen de structuur van 
de bouwblokken. 

Aanbevelingen 
- De roomtuintjes zouden beter ingepast worden 
in de stad als de kop aan de Zeeburgerstraat, ook 
daadwerkelijk een front zou maken. 
- Gezocht moet worden naar een intermediair tussen 
de Dapperbuurt en Roomtuintjes 

• Bouwblok 

• Room!Uintjes 

• Kopgebouw 

• Objecten 
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Fig. 45 
Arbeiderswoning 

Fig 46. Roomtuin~es 

Fig.47. Kopgebouw 

Dapperbuurt STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 
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1.4.3. PROGRAMMA 
Het laatste onderdeel van de bebouwingsanalyse be
treft het gebruik. Naast een inventarisatie van functies 
rondom knooppunt de Gooyer door middel van een 
aantal kaarten, is ook een conclusiekaart gegeven, 
waarin de verschillende programmatische potenties 
zijn weergegeven. 

DETAILHANDEL 
Net zoals in andere delen van Amsterdam, bevinden 
zich in het onderzoeksgebied ook een aantal zoge
naamde winkellinten. Het gaat hier om het kruisvor
mige lint dat van de Dapperbuurt naar de Indische 
buurt loopt 
Wat verder opvalt is de route Oostenburgergracht -
Czaar Peterbuurt In het verleden bevond zich hier veel 
meer detailhandel, maar deze is in de loop der tijd ver
dwenen. Pas sinds de herbestemming van het Ooste
lijk Havengebied, is dit winkellint aan het terugkeren. 

-

~ Superrna~ 
0 Voedsel overig 

0 Keten 
G) Overig 



BEDRIJVIGHEID 
Net als de detailhandel, heeft de bedrijvigheid zijn ei
gen netwerk. Op de Kadijken bevindt zich, vooral in de 
voormalige pakhuizen veel (creatieve) bedrijvigheid. Op 
het Zeeburgerpad zijn veel kleine bedrijfjes gevestigd, 
als loodgieters en sloopbedrijven. maar tegenwoordig 
ook kleine creatieve bedrijfjes en broedplaatsen. 
Verder zijn lang de belangrijke wegen vanzelfsprekend 
ook tal van bedrijven gevestigd. 

1.4.3 Bebouwing: Programma STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 
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0 Dienstverlening 

€\) ICT 
0 Financiële sector 

fj Ambachten 
G) Overig I onbekend 

l,,,,l,,,,l,,,,l, ,,,l 
0 150 300 

81 



82 

STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 1.4.3 Bebouwing: Programma 

HORECA 
Het horeca-netwerk bevindt zich ongeveer synchroon 
met het detailhandel netwerk. Een verschil is echter dat 
de horeca-bedrijvigheid zich clustert rondom knoop
punten. Een voorbeeld is het cluster centraal in de Dap
perbuurt en bij Artis. 
In potentie kan het knooppunt bij molen de Gooyer 
óók een clustering worden van horeca-gelegenheden. 
Momenteel zijn al enkele horeca-etablissementen aan
wezig, zoals het terras bij de molen zelf. Tevens is in 
het programma van eisen voor de kop van de Czaar 
Peterbuurt gegeven. dat er plaats moet komen voor 
een Grand Café. 

Bar I café 
Koffiehuis I e 
Snackbar I a; 
Restaurant 
Hotel 
Coffeeshop 
Discotheek 
Partycentrurr 
Casino 
Prostitutie 



MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN 
Op de inventarisabekaart van de maatschappelijke 
voorzieningen is te zien dat deze vrij goed verdeeld zijn 
over het gebied. Grootschalige maatschappelijke voor
zieningen clusteren zich echter in de Singelgrachtzone, 
met de UVA en de Hogeschool van Amsterdam. 
Dit gegeven is niet verwonderlijk, omdat uit de analyse 
gedaan door het Langsdoorsnede atelier is gebleken, 
dat de Singelgracht bij uitstek een zone is waar groot
stedelijk programma zich clustert. 

1.4.3 Bebouwing: Programma STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 
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----
CULTUUR 
Hoewel de Oostelijk binnenstad nog relatief onbekend 
is op het gebied van toerisme bij het grote publiek, zijn 
echter wel een aantal grote toeristische attracties aan
wezig. Het gaat hier om Artis, het Scheepvaartmuseum 
en het tropenmuseum. Tevens is het gebied nauw ver
weven met een belangrijke periode in de historie van de 
stad, aangezien de VOC gedurende de gouden eeuw in 
het gebied gevestigd is. De Oostelijke binnenstad heeft 
in potentie dus een veel grotere toeristische waarde 
dan nu benut wordt. Daarbij moet opgemerkt worden 
dat de naast de grootschalige culturele voorzieningen, 
óók een aantal kleine culturele activiteiten aanwezig 
zijn. Een goed voorbeeld is de open atelierroute, die 
door het gebied loopt. 
Opvallend is verder, dat in het voormalige GEB gebouw, 
beschreven in de typologische analyse, tot voorkort het 
Energetica museum was gevestigd. Op het moment 
wordt een andere culturele functie voor dit rijksmonu
ment gezocht. Samen met de Gooyer, het Suriname 

museum, het VOC museum en het werktheater, kan 
deze nieuwe functie een nieuw cultureel cluster vor
men rondom de Gooyer. 
Naast deze inventarisatie van culturele functies, be
staan er enkele culturele kwaliteiten is het gebied, die 
moeilijker te duiden zijn. Een voorbeeld zijn de aan
wezige architectonische objecten in het Oostelijk Ha
vengebied. 

Museum I gallelie 
Muziekpodium 
Theater 
Bloscoop 
Broedplaats 
Evenementen 

• Evenementenroute 
Zwembad 
Sportschool 

8 Gymzaal 
8 Sporthal 

0 Rondvaartboten 
• Dierentuin 



... ........ 

TOERISME 
Wanneer een aantal onderdelen van de inventarisatie 
over elkaar heen worden gelegd, ontstaat een kaart die 
met toerisme te maken heeft. 
Daarbij valt op, dat ondanks dat het Oostelijk Haven
gebied nog vrij onbekend is bij toeristen, er wél een 
potentie ligt voor toeristische ontwikkeling, met een 
aantal grote publiekstrekkers, een kleinschalig netwerk 
van cultuur- en creatieve bedrijvigheid en hier en daar 
een clustering van horeca gelegenheden. 

1.4.3 Bebouwing: Programma STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 
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1.4.3 Bebouwing: Programma STEDEBOUWKUNOIGE ANALYSE 

DEELCONCLUSIE PROGRAMMA 

De programmatische analyse heeft aangetoond dat er 
een aantal programmatische netwerken bestaan in de 
Oostelijke Binnenstad. 
Net als bij de bekende winkellinten, zoals in de Dapper
buurt, vormt de berdijvigheid ook een lint over de Ka
dijken en het Zeebugerpad. Naast deze linten zijn ook 
diverse programmatische clusters rondom een aantal 
knooppunten te vinden. 
Naast het bestaande programmatische netwerk, liggen 
er ook een aantal potenties, om nieuwe linten en clus
ters te vormen. Het gaat hierbij om de herontdekking 
van het winkellint Oostenburgergracht - Czaar Peter
buurt. de potentie van het Marine etablissement als 
evenemententerrein in de binnenstad en een cultuur I 
horeca cluster rondom de Gooyer. 

• Winkellint 

• Bedrijvenlint 
• 

• • Bedrijvencluster 

• • Horecacluster 

• • Cultuurcluster 
• • Onderwijscluster 

Û -o- Potentieel lint I cluster 
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1.5 BEILEIDSKADER 

Om in te kunnen spelen op recente en toekomstige 
ontwikkelingen in de Oostelijke binnenstad is het van 
belang om deze veranderingen te beschrijven aan de 
hand van een aantal beleidsstukken. Dit hoofdstuk richt 
zich vooral op het beleidskader wat betreft toeristische 
ontwikkelingen. 

Uitrol Centrumgebied 
Het centrum van Amsterdam heeft een enorme aan
trekkingskracht en is goud waard. Mensen, bedrijven 
en instellingen vestigen zich zo dicht mogelijk bij deze 
bron. De schaarste aan ruimte doet het zoekgebied van 
mensen die op de stad georiënteerd gestaag uitdijen. 
Het centrumgebied rolt zich dus steeds verder uit.' Één 
van de richtingen waarlangs het centrumgebied lang
zaam uitdijdt, is de langs de IJ-oever. Dit heeft zich 
de afgelopen jaren gemanifisteerd door de herbestem
ming van KNSM-, Java- eiland en Borneo Sporenburg 
en de aanleg van de Piet Heinkade. In verouderde wij
ken als de Czaar Peterbuurt wordt veel nieuwbouw, 
zoals het stedebouwkundige plan dat bureau Koolhaft 
heeft ontworpen voor de kop van de Czaar Peterbuurt 
Grootstedelijke functies vestigen zich in voormalige 
industriële gebieden, getuige de ontwikkeling van het 
Oostenburgereiland. Momenteel worden ook de eerste 
plannen gemaakt voor het Zeeburgerpad en staat het 
tankstation op de Kadijken op het punt te verdwijnen. 
Naast dat de samenstelling verandert en wijken nieuwe 
functies krijgen, worden oude industriële gebouwen 
herbestemd en trekken grootstedelijke voorzieningen 
naar deze ontwikkelgebieden. Bovendien verandert de 
infrastructuur: er ontstaat meer behoefte aan openbaar 
vervoer voorzieningen en routes voor langzaam ver
keer. Dit alles leidt er toe dat het stedelijk scharnierpunt 
rondom de Gooyer ook op een andere manier gebruikt 
kan gaan worden. Oe uitrol van het centrumgebied leidt 
er toe dat nieuwe functies zich rondom dit knooppunt 
kunnen gaan vormen. In de inleiding is immers geble
ken dat op diverse plaatsen in de Singelgrachtzone een 
clustering van wijkoverkoepelend programma ontstaat 
op de kruising van de Singelgracht met een radiaal. 
Een handvat hierin zijn de verschillende gemeentelijke 
beleidsstukken zijn, over de toeristische ontwikkeling 
van de Oostelijke binnenstad. 

In het document 'Visie toeristische ontwikkeling' wor
den 5 kenmerken genoemd voor een aantrekkelijk 
toeristisch gebied: toeristische attracties, secundaire 
voorzieningen, omgeving, bereikbaarheid en imago. 
Het aantal toeristische attracties is in de Oostelijke bin
nenstad erg hoog, met topattracties als Artis en het 
Scheepvaartmuseum. Dat betekent dat de fundamen
ten voor toeristische ontwikkeling in de binnenstad 
aanwezig zijn. 
Qua secundaire voorzieningen, zoals horecagelegen 
heden, hotel-en winkelaanbod. blijft het onderzoeks-

DRO; (2009); p.3 

gebied echter ver achter bij andere stadsdelen. "In het 
Strategisch Marketing & Communicatieplan 2001-
2006 wordt de oostelijke binnenstad vergeleken met 
het Museumplein en de Grachtengordel. twee gebieden 
in Amsterdam die voor toeristen zeer aantrekkelijk zijn. 
Oe vraag is wat hebben deze twee gebieden wel en de 
oostelijke binnenstad niet? Uit het antwoord blijkt we
derom dat de oostelijke binnenstad een hoge dichtheid 
aan musea en attracties heeft, maar dat de toeristen 
alleen naar de oostelijke binnenstad gaan voor een 
specifieke attractie. Toeristen trek je dus niet alleen met 
attracties maar ook door naamsbekendheid en horeca, 
winkels en een goede infrastructuur. "2 Deze conclusie 
bleek eerder ook al uit de programmatische analyse. 
Op het derde kenmerk scoort de Oostelijke binnenstad 
redelijk. Oe oostelijke binnenstad is in vergelijking met 
de rest van de binnenstad opvallend groen, maar van 
de aanwezigheid van een aantal pleinen, parken en de 
ligging van een deel van de oostelijke binnenstad aan 
het water wordt door de slechte inrichting echter nau
welijks gebruik gemaakt. Één van de geduide proble
men in de visie is dat verbindende elementen in zowel 
de openbare ruimte als de bebouwde omgeving niet 
wordengebruikt om verschillende buurten herkenbaar 
te maken als één geheel. Dit is in overeenkomst met de 
analyse van de openbare ruimte eerder dit hoofdstuk. 
Oe aanwezige pleinen als het Kadijksplein, Wittenbur
gerplein en Kaleinburgerplein worden niet gebruikt als 
evenemententerrein, terwijl ze deze mogelijkheid wel 
hebben. De herbestemming van het Marine Etablis
sement zou er bovendien voor kunnen zorgen dat er 
een nieuw groot evenemententerrein in de Oostelijke 
binnenstad gevestigd wordt. 
Hoewel met de komst van tram 10 de bereikbaarheid 
van de Oostelijke binnenstad is door het ontbreken 
van een rechtstreekse tramverbinding over de Oosten
burgergracht de bereikbaarheid van het knooppunt de 
Gooyer relatief slecht. Bereikbaarheid met de auto is 
echter zeer goed in het gebied. 
Het vijfde en laatste onderzoekspunt, imago, is een 
subjectiever onderdeel. Uit het onderzoek van Lagroup 
(Toeristische ontwikkeling van de Oostelijke binnen
stad, oktober 2002) blijkt dat de oostelijke binnenstad 
als gebied niet bestaat en wordt beleefd als vier apart 
van elkaar te onderscheiden buurten; de Weesperbuurt 
Plantagebuurt, Kadijken en Oostelijke Eilanden. Deze 
wijken hebben hun eigen karakter, wat ook de kwaliteit 
van de wijken is, maar alleen de Plantagebuurt geniet 
ook echt bekendheid. Het imago van de overige wijken 
kan verbeterd worden, aan de hand van karakteristie
ken zoals archeologische opgravingen in het tunen
park. het VOC verleden van de Oostelijke Eilanden, en 
de architectuur van het Oostelijk Havengebied. 
De sterke en zwakke punten van de Oostelijk binnen
stad zijn samengevat in de hiernaast weergegevn ta
bel. 
Hotelontwikkeling Oostelijke Binnenstad 
In de stedelijke Nota Hotelbeleid 2007 201 0 geeft het 

Sector PWE; (2004); p.S 



Fig. 48 
Oe uitrol van het centrumgebied is 
weergegeven In Bordeaux-rood. 

Fig. 49 
Oe mate van stedelijktleid afgezet 
tegen het hotelaanbod. Wat opvalt is 
de relatief hoge mate van stedelijkheid 
rondom het onderzoeksgebied, maar de 
afwezigheid van hotels 

-

Fig.50 
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College aan dat er tot aan 2015 behoefte is aan 9.000 
nieuwe hotelkamers in Amsterdam. In hetzelfde docu
menten worden twee locaties aangeduid als gewenst 
uitbreidingsgebied voor hotelontwikkeling: de Ooste
lijke binnenstad en de Singelgrachtzone: 
"Het aanbod van hotelkamers in de Oostelijke binnen
stad ondanks recente hotelontwikkelingen nog steeds 
beperkt. Hotelontwikkeling zorgt niet alleen voor sprei
ding van het kameraanbod over de binnenstad, maar 
draagt ook bij aan meer draagvlak voor restaurants , 
cafés en winkels en daarmee de economische ontwik
keling van Centrum Oost. [ ... ] Om spreiding van toeris
tische functies naar andere stadsdelen te stimuleren, 
wordt het voorkeursgebied verder uitgebreid met de 
Singelgrachtzone. Deze zone kan als steppingstone 
fungeren naar omringende stadsdelen.3 

Het mag duidelijk zijn dat het stedelijk scharnierpunt 
rondom de Gooyer opgave zich midden in dit gebied 
bevind. 
Volgens de visie toeristische ontwikkeling in de Oos
telijke binnenstad uit 2004 past grootschalige hotel
ontwikkeling niet in buurten met een woonkarakter. Als 
twee mogelijke plaatsen voor een groot hotel, worden 
de Sarphatistraat en de kop van het Funen genoemd. 
Nieuwe grootschalige hotelontwikkeling is gewenst in 
de Oostelijke binnenstad, maar moet zich wel voltrek
ken onder bepaalde voorwaarden. Het hotel moet een 
eigen signatuur hebben en als architectonisch object 
te herkennen zijn . Bovendien wordt door stadsdeel 
centrum een aanzet gedaan tot interne functiemenging 
binnen het hotel: "Afhankelijk van de specifieke ken
merken van het pand (aard/omvang/uitstraling) en de 
locatie wordt beoordeeld op welke wijze de program
matische invulling van het pand kan bijdragen aan de 
functiemenging. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een 
themahotelwaarbinnen verschillende functies worden 
gemengd."4 

Deelconclusie beleidskader 
- De 'uitrol' van het centrumgebied leidt er toe dat de 
Oostelijke Binnenstad meer en meer onderdeel van 
het stadscentrum wordt. 
- De afgelopen jaren zijn studies gedaan naar de 
herontwikkeling van het tankstation op de Kadijken, 
het Zeeburgerpad en is al een stedebouwkundig plan 
voor de kop van de Czaar Peterbuurt ontworpen. Dit 
geeft aan dat een overkoepelend ontwerp voor het 
knooppunt rondom de Gooyer zeer actueel is. 
- In de Oostelijke binnenstad zijn al diverse toeristi
sche topattracties aanwezig. Het ontbreekt er ech
ter aan goede secundaire voorzieningen als hotels, 
restaurants, maar ook goede, doorlopende voetgan
gersgebieden. 
- Hotelontwikkeling is gewenst in de Oostelijke Bin
nenstad. Plaats voor een grootschalig hotel is er 
slechts beperkt, bijvoorbeeld in de Singelgracht
zone. 

3 Stadsdeel Centrum; (2008); p.16 
4 Stadsdeel Centrum; (2008); p.16 
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1.6 CONCLUSIE STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 

Om de bevindingen uit de stedebouwkundige analyse 
om te kunnen zetten in ontwerpaanleidingen is het no
dig de analyse systematisch te behandelen. Dit is ge
daan door de stedebouwkundige lagenbenadering toe 
te passen. Deze vier lagen, ondergrond, netwerken, 
openbare ruimte en bebouwing kennen weliswaar hun 
eigen problematiek, maar deze problemen hangen wel 
nauw met elkaar samen. In deze conclusie van de ste
debouwkundige analyse is getracht deze problematiek 
per laag samen te vatten. deze met elkaar te relateren 
en vervolgens een ontwerpaanleiding te creëren door 
middel van een stedebouwkundige probleemstelling te 
introduceren. 

Ondergrond 
Uit de ondergrondlaag kunnen drie belangrijke conclu
sies worden getrokken. Allereerst hebben de twee aan
wezige dijken. die ook beschreven zijn in de historische 
analyse, een belangrijke invloed gehad op de structuur 
van het gebied. Het grachtenpatroon, de infrastructuur 
en daardoor ook de morfologie zijn gevormd door de 
ligging van deze dijken. 
Het tweede structurerende element in het gebied is de 
loop van de oude vestingswallen aan de Singelgracht 
Deze voormalige stadsgrens heeft uiteindelijk geleid tot 
de vorming van de singelgrachtzone. 
Het derde belangrijke structurerende element is de 
grachtenstructuur. Oe verschillende wijken en ha
veneilanden zijn hierdoor gevormd. Door de dem
ping van een aantal grachten is de herkenbaar
heid van de ruimtelijke structuur wél afgenomen. 
Een ontwerpaanleiding voor het stedebouwkundig 
plan zou het beter zichtbaar van de bodemlaag in de 
bebouwde structuur. Het gaat hierbij om de bijzonder 
positie die de Singelgrachtzone inneemt en de herken
baarheid van de verschillende eilanden die voorheen 
werden gescheiden door een aantal inmiddels ge
dempte grachten. 
Een aanbeveling wat betreft de ondergrondlaag, is 
dat de belangrijke bodemkundige structuurdragers 
zoveel mogelijk ervaarbaar moeten kunnen zijn aan 
de oppervlakte. 

Netwerken 
Uit de netwerkanalyse is gebleken dat het infrastructu
rele karakter van knooppunt de Gooyer gedurende de 
tijd is veranderd van een waterknoop, naar een spoor
wegknoop en vervolgens een knoop voor autoverkeer. 
Doordat steeds meer bedrijventerreinen in de directe 
omgeving worden omgevormd tot woongebied ont
staat er steeds meer behoefte om het knooppunt ook 
voor fietsers en voetgangers geschikt te maken. Niet 
alleen de aanleg van fietspaden en voetgangersgebie
den spelen hierin een rol , maar ook de consequentie 
waarmee de verschillende infrastructurele systemen 
zijn doorgevoerd . Dit om duidelijkheid te creëren voor 
de fietser en voetganger, welke richting te kiezen. 

Een aanbeveling voor het stedebouwkundig plan is 
het consequenter doorvoeren van de infrastructure
le systemen in de verschillende richtingen en tevens 
de infrastructuur voor de voetganger, fietser en het 
openbaar vervoer te verbeteren. 

Openbare Ruimte 
Zoals in iedere binnenstedelijke omgeving, is de open
bare ruimte rondom knooppunt de Gooyer schaars. 
hoewel met parken als het Dosterpark en het Funen
park meer wél kwalitatieve openbare ruimte aanwe
zig is. Veel openbare ruimte of ruimtelijke elementen 
bevinden zich langs de verschillende infrastructurele 
netwerken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kades 
van de grachten, bomenrijen, de groenstrook langs de 
lijnbaansgracht, of wegen die zijn toegeëigend door 
voetgangers , zoals in de Dapperstraat Deze elementen 
zijn slechts gefragmenteerd aanwezig en nauwelijks 
herkenbaar als ruimtelijke structuur, waardoor oriën
tatie door middel van deze structuren moeilijk is. Een 
grotere samenhang van de elementen in de openbare 
ruimte en de netwerklaag is daarom wenselijk. 
Verder worden een aantal aanwezige kwaliteiten in het 
gebied nog niet volledig benut. Oe lkade van de Sin
gelgracht wordt nog vooral gebruikt als parkeerplek en 
de kade van de Oostenburgergracht is dicht begroeid. 
Oe verbindende elementen in de openbare ruimte wor
den niet gebruikt om verschillende buurten aan een te 
reigen. 
Een aanbeveling voor het ontwerp van de openbare 
ruimte is dan ook, om de aanwezige ruimtelijke ele
menten te versterken, zodat ze de bestaande infra
structuur consequent kunnen begeleiden, waardoor 
de oriëntatie in het gebied verbetert. 

Bebouwing 
De problematiek van de bebouwingslaag is duidelijker 
aanwijsbaar, dan die van de overige analyse-lagen. 
Het knooppunt rondom de Gooyer valt te categoriseren 
als stedelijk scharnierpunt. Kenmerk van een dergelijk 
scharnierpunt is dat verschillende bebouwingsstructu
ren hier bij elkaar komen en het een oriëntatiepunt in 
de stad is . 
Doordat duidelijke kopgebouwen ontbreken aan de 
uiteindes van de structuren die samenkomen in het 
scharnierpunt, of in het geval van de Czaar Peterbuurt 
en de Kadijken überhaupt afwezig zijn , is de ruimte op 
het scharnierpunt niet te ervaren en vervliegt alle kan
ten op. 
Een eerste ontwerpaanleiding is dan ook het stile
ren van het knooppunt, zodat de stedebouwkundige 
ruimte beter gedefinieerd wordt. 
Als tweede ontwerpaanleiding geldt de verscheiden
heid aan ruimtelijke structuren die in het gebied aan
wezig zijn. Al deze structuren hebben op hun beurt 
weer een aantal typologische kenmerken. Het ver
dient de aanbeveling aansluiting te zoeken bij deze 
structuren en typologieën, om de verscheidenheid 
aan richtingen en openingen ervaarbaar te maken. 



De derde ontwerpaanleiding is van programmatisch 
aard. In de inleiding is al kort stilgestaan bij de po
tentie voor een clustering van wijkoverkoepelend 
programma op een stedelijk scharnierpunt. In de 
programmatische analyse is vervolgens naar voren 
gekomen dat er een potentie ligt voor een cultureel 
en horeca cluster rond het scharnierpunt. Daarnaast 
kan er een winkellint ontstaan in de Czaar Peter
straat. 

Beleidskader 
In de paragraaf over het beleidskader is naar voren ge
komen dat er behoefte is aan nieuwe hotelontwikkeling 
in de Oostelijke Binnenstad, en in het bijzonder in de 
Singelgrachtzone. De volgende twee punten zijn een 
aanleiding voor de ontwerpopgave: 
- In de Oostelijke binnenstad is behoefte aan meer 
secundaire voorwaardes voor het aantrekken van 
meer toeristen. 
- In de Singelgrachtzone is ruimte voor grootscha
lige hotelontwikkeling. 

1.6 Conclusie STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 

Stedebouwkundige probleemstelling 
Als slot van de stedebouwkundige analyse is getracht 
een stedebouwkundig probleem te definiëren, wat de 
aanleiding moet zijn voor het stedebouwkundige ont
werp. Dit is gedaan aan de hand van een hoofdvraag 
en vier deelvragen: 

HOOFDVRAAG 
Welke ingrepen in de stedebouwkundige lagen on
dergrond, netwerken, openbare ruimte en bebou
wing, zijn nodig om de structuur van het stedelijk 
scharnierpunt rondom de molen de Gooyer te ver
duidelijken, zodat het knooppunt zijn logische func
tie als stedebouwkundig oriëntatiepunt kan vervul
len en de potentie als programmatisch en ruimtelijk 
zwaartepunt maximaal wordt benut? 

DEELVRAAG 1 
Welke ingrepen in de ondergrondlaag zijn noodzake
lijk om de het onderzoeksgebied de benodigde extra 
structuur te geven? 

DEELVRAAG 2 
Welke ingrepen in de netwerklaag zijn nodig om de 
loop van de infrastructuur consequenter en daar
door makkelijker leesbaar te maken en bovendien 
het netwerk voor de voetganger en toerist te verbe
teren? 

DEELVRAAG 3 
Hoe kan de openbare ruimte bijdragen aan de erva
ring van de samenkomst van richtingen en openin
gen in het gebied? 

DEELVRAAG 4 
Hoe kunnen interventies in de bebouwde omgeving 
de aanwezige stedelijke ruimte op het knooppunt be
ter begrenzen en bovendien aansluiten op de achter
liggende ruimtelijke structuren en typologische ken
merken van die structuren, zodat de verscheidenheid 
aan structuren en wijkkarakterestieken vanaf het 
stedelijk scharnierpunt afleesbaar worden? 
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2.1 ESSAY: HET GRAND HOTEL ALS MODEL VOOR 
NIEUWE HOTELONTWIKKELING IN AMSTERDAM 

"Hotels are becoming the generic accommodation 
of the Generic City, its most common building block. 
Hotels are now containers that, in the expansion and 
completeness of !heir facilities, make almast all other 
buildings redundant" (Koolhaas, 1997) 

Het hierboven weergegeven citaat van Rem Koolhaas, 
suggereert dat het hotel bij uitstek het bouwblok vormt 
van de nieuwe generieke stad. Dit essay is een poging 
om een alternatief te vinden voor het generieke, inter
nationale keten-hotel en neemt daarbij de ontwikkeling 
van het Grand Hotel als beginpunt. 

De geschiedenis van het hoteltype hangt nauw samen 
met de opkomst van het (massa)toerisme. In deze 
uiteenzetting zal daarom allereerst kort ingegaan wor
den op de ontwikkeling van het (stads)toerisme en de 
maatschappelijke veranderingen waaronder het stads
hotel en in het bijzonder het Grand Hotel in de stad tot 
wasdom konden komen. Vervolgens zal ingegaan wor
den op hoe het Grand Hotel inspeelde op de behoefte 
van een nieuwe sociale klasse, de bourgeoisie, maar 
ook hoe met de opkomst van het massatoerisme de rol 
van het Grand Hotel veranderde. Als derde wordt een 
opleving van het urbane hotel beschreven. Uiteindelijk 
accumuleren deze bevindingen in een aantal aanbeve
lingen voor nieuwe hotelontwikkeling in Amsterdam. 

TOERISME VOOR DE INDUSTRIALISERING 
Al tijdens de bloei van het Romeinse rijk zijn er voor
beelden van toeristen bekend, die voornamelijk de ar
chitectonische hoogstandjes in verschillende steden 
bezochten. Gedurende de Middeleeuwen ontstond 
voor het eerst iets, wat men massatoerisme zou kun
nen noemen. Christelijke pelgrims bezochten in deze 
periode de verschillende bedevaartsoorden die ver
spreid lagen over Europa. In tegenstelling tot de Mid
deleeuwen behoorde toerisme tijdens de Renaissance 
toe tot de elite. Veel van deze reizigers volgden de 
zogenaamde 'Grand Tour', die voerde langs verschil
lende historische en culturele bezienswaardigheden in 
Frankrijk, Italië en Griekenland. 
In West-Europa ontstonden de eerste herbergen langs 
de doorgaande wegen. Ook verscheidene kloosters 
boden de reiziger onderdak, maar personen van aan
zien logeerden meestal in privé-onderkomens. Her
bergen, logementen en tavernes boden de reiziger 
weliswaar een goed verblijf, maar het aanbod van 
openbare ruimtes bleef beperkt tot de gelagkamer. 
Overnachtingsplekken in de stad verschilden in de zes
tiende eeuw in klasse en doelgroep van de logementen 
op het platteland. De term hotel vindt zijn oorsprong 
in het Franse woord hötel, waarmee niet het moderne 
begrip hotel mee wordt bedoeld, maar een stadhuis, 
waar afgevaardigden van hof, stad of provincie korte of 
langere tijd verbleven. Een verschil met een logement 

was er echter nauwelijks. 'Kenmerkend voor vrijwel 
alle logementen tot omstreeks 1860 is dat ze niet als 
zodanig zijn gebouw, maar dat ze door verbouwingen 
van bestaande panden voor dut doel geschikt zijn ge
maakt. Het overgrote deel bevindt zich in voormalige 
woonhuizen en verschilt daar, ondanks de aanpassin
gen, uiterlijk weinig van. De rest, de grote door de stad 
geëxploiteerde herbergen, is gehuisvest in gebouwen 
die eerder een bestemming hadden als klooster, wees
huis. doelen of brouwerij.' (Vreeken, 1987, p.10) 
'Het hotel als aanduiding van een tijdelijke verblijis
plaats deed zijn intrede pas in de 18e eeuw. [ ... ] In 
vorm groter dan een herberg, verzamelde het hotel een 
groot aantal publieke ruimtes onder één dak. Zo werd 
naast de eetzalen, de balzalen en de koffiehuizen, voor
zien in kamers bestemd voor het converseren en het 
roken van de heren, schrijf- en leessalons en speciaal 
ingerichte kabinetten voor de dames. In zijn uiterlijke 
vorm bleef het hotel nog enige tijd lijken op een her
berg met één of meer cours voor paarden en koetsen.' 
(Bruis, 1991, p.12) 

OPKOMST VAN HET GRAND HOTEL 
Het aanbod van logementen was tot aan het begin van 
de 19e eeuw zeer beperkt. 
Door de industrialisatie ontstond eind 19e eeuw een 
nieuwe sociale klasse: de bourgeoisie. Bovendien 
kwamen musea, galerieën en parken tot ontwikkeling 
in de geindustrialiseerde stad, niet zelden met voor
werpen meegenomen door reizigers die terugkwamen 
van de 'Grand Tour'. In steden werden de eerste grote 
internationale evenementen georganiseerd, zoals we
reldtentoonstellingen en later de Olympische Spelen, 
die het hotelwezen tot een florerende bedrijfstak maak
ten. De belangrijkste ontwikkeling is echter die van het 
nieuwe spoorwegnet. 
De nieuwe spoorwegverbindingen tussen de belang
rijke plaatsen in Europa zorgden er voor dat de elite. 
maar later ook de nieuwe middenklasse, de mogelijk
heid had te reizen tussen deze steden en naar de bad
plaatsen aan de kust. De opkomst van het toerisme 
had als gevolgd dat er een nieuwe hoteltypologie tot 
ontwikkeling kwam, het Grand Hotel. 

Een eenduidige definitie van een Grand Hotel of een 
Palace Hotel is moeilijk te geven. Van de termen zelf 
kan men niet uitgaan: een hoteltooide zich maar al te 
graag met een der beide namen, zonder daadwerkelijk 
inhoud aan deze 'eretitels' te geven. Een aantal ken
merken komt echter steeds weer terug en maakt het 
mogelijk een groep hotels te isoleren. 
Allereerst is de ligging zeer belangrijk: De meeste 
hotels waren gesitueerd aan de belangrijkste strand,
wandel- of stadsboulevards, met een uitzicht op zee, 
meer, rivier of park, valkbij een station of midden in 
het uitgaans- of zakencentrum van een stad. De nabij
heid van een casino, een theater en andere culturele 
instellingen, de belangrijkste bezienswaardigheden en 
regeringsgebouwen versterkten de exclusiviteit van het 



hotel. In een aantal gevallen werd een bijzonder rustige 
omgeving aan de kust of het binnenland uitgekozen, 
met natuurlijk wel een goede verbinding naar de ste
delijke centra. 
Ten tweede vertoonde het interieur en exterieur een 
hoge mate van representatie en de aangeboden faci
liteiten stegen ver boven het noodzaketijk uit In zijn 
symmetrische opbouw en vrijstaande vorm domineer
de het hotel door zijn monumentale stijl de omgeving. 
Het doel van een Palace Hotel was een omgeving te 
bieden die doordrenkt was van associaties met een pa
leis en de daarbij behorende luxe en exclusiviteit. Deze 
aspecten werden opgeroepen door de totale aanblik en 
een uitgewerkt programma van publieke ruimtes. 
Een derde element was de grote omvang. Het kamer
aantal steeg vaak boven de tweehonderd uit. Het scala 
aan openbare ruimtes was uitgebreid; daarbij waren ze 
veelal groots van opzet- vooral de hal. 
Het vierde element was de grootte van het personeels
bestand. 
Tot slot beperkte de clientèle zich door de hoge kosten 
tot een bepaalde klasse. 
De overgang van een Palace Hotel naar een Grand Ho
tel is niet haarscherp te trekken. Een belangrijk verschil 
was dat een Grand Hotel in een bepaald aspect min
der goed voldeed aan de hierboven gestelde criteria. 
Meestal was het de vrijstaande ligging en symmetri
sche opbouw die ontbrak. 

Het Grand Hotel, beperkte zich niet meer tot het vervul
len van zijn basisfuncties, namelijk het overnachten en 
het voeden. De reiziger logeerde niet meer ·gedwon
gen' buitenshuis omdat hij verplichtingen elders had. 
Het werd logeren om het logeren: het werd verpozen. 
en dat verpozen werd voor de rijke gasten op de schit
terendste en aangenaamste wijze gerealiseerd. (Bruis, 
1991, p.1 0) Dat betekende dat naast ruimtes voor 
overnachting en catering, ook andere publieke ruim
tes werden opgenomen in het hotel. Daarmee onder
scheidt het Grand Hotel zich van zijn voorgangers. 
Een belangrijk detail daarbij is dat het Grand Hotel de 
enige fysieke plek was waar de opkomende midden
klasse zich kon meten met de adel. Het Grand Hotel 
ontstond uit het verlangen van de adel elkaar in het 
openbaar te ontmoeten en van de bourgeoisie om zich 
in een omgeving te begeven waar men de aristocratie 
kon imiteren. 'Het grote en dure hotel speelde in op 
deze behoefte en creëerde de nodige decors voor de 
nieuwe paleis-illusies. De absolutistische woonvoor
stelling van de paleishotels bracht de beide groepen 
samen en de status van de bewoners moest zich in de 
ex- en interieurs weerspiegelen. Bij theaters en opera's 
was dit eveneens het geval, alleen besloeg de ontmoe
ting in een dergelijke ambiance maar één avond, in de 
foyer, trappenhuizen en loges. ' (Bruis, 1991 , p.14) Het 
criterium om te overnachten in een Grand Hotel had 
niks meer met een aangeboren sociale klasse te ma
ken, maar met geld. 

2.1 Essay Grand Hotels GRAND HOTELS 

Belangrijke factoren die het ontstaan en de bloei van 
de stedelijke Grand Hotels hebben veroorzaakt, zijn de 
negentiende-eeuwse industriële, technologische en 
wetenschappelijke ontwikkelingen die economische, 
culturele en maatschappelijke activiteiten in gang zet
ten die op hun beurt weer de explosieve groei van de 
stad tot gevolg hadden. Urbanisatie en planning van 
nieuwe woon- en werkwijken, de representatieve func
tie van de boulevards, pleinen en geboûwen - dit alles 
bevorderde het vreemdelingenverkeer in hoge mate. 
De ontwikkeling van het Grand Hotel ontstond echter 
opvallend genoeg in de Verenigde Staten, hoewel daar 
geen paleizen aanwezig waren, waar de Grand Hotel 
architectuur van afgeleid is. Geinitieerd door de grote 
groepen migranten en de trek naar het westen schoten 
de grote hotels als paddenstoelen uit de grond. In Eu
ropa begon de opkomst van het Grand Hotel in Enge
land, onder invloed van het nieuwe vervoersmiddel de 
trein. Door de acceptatie van de trein als vervoersmid
del en de uitbreiding van het wegennet in het midden 
van de negentiende eeuw, nam de mobiliteit voor de 
hoogste maatschappelijke klassen exponentieel toe en 
ontstonden de eerste luxe hotels op het vaste land van 
Europa. 

De bloeiperiode van de Grand Hotel lag in de periode 
1860-1914. De Eerste Wereldoorlog had echter een 
vernietigend effect op deze bloei. Het reizigersverkeer 
kwam stil te liggen en omringende landen werden veel 
hotels verwoest. 'Na de oorlog was Europa van ka
rakter veranderd. De aristocratie en haute bourgeoisie 
hadden hun uiterst bevoorrechte politieke, financiële 
en sociaal-culturele positie grotendeels verloren. De 
Grand Hotels raakten hun allergrootste clientèle kwijt.' 
(Bruis, 1991 , p.13) 
Door de opkomst van jazz en andere muziekstijlen, va
riété en cabaret, kwam het Grand Hotel in het Interbel
lum opnieuw kortstondig tot bloei. Ook kwam het mas
satoerisme op gang, wat een dubbelzinnige uitwerking 
op het Grand Hotel had. Enerzijds nam het aantal be
zoekers uit lagere sociale klassen toe. anderzijds nam 
daarmee de allure en grandeur van de bezoekers af. 
Niet dat het Grand Hotel na de Tweede Oorlog ver
dween. 'Er veranderde wel het een en ander. Elk Grand 
Hotel maakte in de jaren vijftig en zestig een moeilijke 
tijd door. In de decennia van de ongekende welvaart 
waren de oude hotels relieken uit een voorbij tijdperk. 
Nieuwe sociale verhoudingen, standaardisatie, een 
grotere mobiliteit, de ontwikkeling van het luchtverkeer, 
de verbetering van de communicatiemiddelen, een 
voorkeur voor een korter verblijf of voor een hotel als 
doorgangshuis, grotere anonimiteit, te hoge exploita
tiekosten, voortdurende vernieuwingen en renovatie, 
steeds duurder wordend personeel. concurrentie van 
andere toeristische gebieden, überhaupt een andere 
aard van toerisme - deze elementen werkten er aan 
mee dat Grand Hotels verdwenen, veranderden, of zich 
weliswaar handhaafden, maar op een andere 'gast', 
een andere cultuur moesten inspelen. 
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HET GENERIEKE HOTEL1YPE 
In de jaren '50 en '60 beschikte bijna iedereen over 
een auto, waardoor het massatoerisme volledig tot 
wasdom was gekomen. Nieuwe hotels die gebouwd 
werden, moesten voldoende comfort geven tegen een 
schappelijke prijs. 'Wat het meest veranderde, was niet 
zozeer het bestaande gebouw of de geleverde service. 
maar de gebruiker ervan: hij vestigde zich niet meer 
twee maanden lang met zijn familie aan de kust of in 
de stad. Na 1945 houdt ook het Grand Hotel als speci
fiek fenomeen in de contemporaine architectuur op te 
bestaan. De op representatie en rijk uitgevoerde decors 
gerichte bouwvorm wordt dan niet meer toegepast.' 
(Bruis, 1991. p.14) 
Het massatoerisme leidt tot een internationalisering 
van het Hoteltype. In de jaren vijftig en zestig leefde 
de gedachte dat in principe overal ter wereld dezelfde 
architectuur kan worden aangetroffen, 'zoals zichtbaar 
is in het grote hotel waarin moderniteit en internatio
nalisme samenvielen. Overal ter wereld, van Helsinki 
tot Miami Beach en van Londen tot Tokio verreizen in 
de jaren vijftig en zestig moderne hotels die weliswaar 
aan verschillende ondernemingen toebehoren, maar 
kunnen worden gezien als onderdelen van één grote -
Amerikaanse- keten' (lbelings; (1998); p.34) Dit hotel
type bestaat uit een plint met alle publieke functies, met 
daarop een toren die alle gestandaardiseerde kamers 
bevat. De typische plattegrond van die toren bevat een 
corridor met aan beide zijde kamers. Belangrijker nog 
is de afbraak van het hotel als sociaal instituut. Met 
de opkomst van het internationale hoteltype, verdween 
ook het locatiespecifieke publieke karakter er van: 
'In the 1960's and ?O's, hotel culture seemed to have 
exhausted itself. The market was dominaled by faceless 
apartment hotels and off-the-peg chain developments. 
The hotel as an institution had lost the public character 
that had once distinguished the palace-like structures 
of the belle époque.' (Hubertus, 2007, p.177) De blij
vende invloed van dit type hotel blijkt bijvoorbeeld uit 
hotel aan de Piet Heynkade in Amsterdam, ontworpen 
door Claus en Kaan architecten. (fig x) 

REVIVAL VAN HET URBANE HOTEL 
Vanaf de jaren · 80 werd vanuit de overheid het toe
risme ingezet als middel om verloederde stadsdelen en 
stadscentra's nieuw leven in te blazen. Dit leidt tot de 
bouw van nieuwe stedelijke attracties, als musea en 
theaters. Tegelijkertijd worden in veel steden de oude 
havengebieden herbestemd. Opnieuw spelen grote 
evenementen als de Olympische Spelen een belang
rijke rol om steden op de toeristische kaart te zetten. 
De herwaardering voor het stedelijke leven uit zich ook 
in de ontwikkeling van het stadshoteL 'In recent years 
there has been a revival of the new urban hotel. At the 
end of the 19th century the 'Grand Hotel' was at its 
zenith, but at the start of 21 th century, the landscape of 
the urban hotel is changing dramatically. lncreasingly 
it is accepted that the new urban hotels should provide 

Fig.Sl 
Het Dorinth Hotel aan de Piet Heinkad' 
naar ootwerp van Claus en Kaan 

Fig. 52 
Lloyd hotel aan de Piet Heinkade 



more than just comfortable . standardized accomoda
tion - they should be unique public spaces for urban 
living.' (Macdonald; (2000); p.147). 
De publieke activiteiten, ooit zo kenmerkend voor het 
Grand Hotel, keren weer terug in het hotelprogramma. 
Opnieuw is er ook weer sprake van een interieur dat 
als decor gaat dienen. Als voorbeeld dient daarbij de 
recente bloei van de design- en arthotels, waarbij be
zoekers zich in hun hotelaccommodatie al omgeven 
met een wereld van culturele bezienswaardigheden. 
Dit gebeurt bovendien niet alleen in de hotels in het 
topsegment van de markt, maar ook in de budget- en 
backpackershostels. De bezoekers van deze hotels 
rekent zich tot de creatieve klasse. wat opnieuw tot 
een paradigmaverschuiving binnen het hotelwezen tot 
gevolg heeft. Niet de financiële middelen zijn immers 
meer leidend voor een accommodatiekeuze, maar de 
mate waarin de bezoeker zich kunnen hullen in een 
'creatieve' omgeving. Vanzelfsprekend zal dit type hotel 
zich naast bijvoorbeeld budgethotels, conferenceho
tels, wellness hotels en luxueuze hotels moeten richten 
op een eigen niche. Deze niche bestaat samenvattend 
uit de gemiddeld en hoog opgeleide die zich en niet al
leen geïnteresseerd zijn in de topattracties in een stad, 
maar ook in contact wil komen met een kleinschaliger 
netwerk van creatievellingen en culturele activiteiten in 
de stad. Daarbij speelt het publieke leven in het hotel 
dus een belangrijke rol 
Een voorbeeld van een dergelijk hotel is het Lloyd Hotel 
in Amsterdam. (fig. x) In dit herbestemde immigran
tenhostel bevindt zich nu een hotel ontworpen door 
MVRDV. Tevens bevindt zich een hotel een culturele 
ambassade waarmee het hotel en daarmee de gasten, 
direct zijn ingebed in het culturele netwerk van Am
sterdam. Het Lloyd hotel staat voor een nieuwe gene
ratie hotels, die onderkennen dat de inrichting van de 
publieke ruimtes een beslissende factor spelen in het 
succes van het hotel, als deze een urbane clientèle wil 
aanspreken. 

CONCLUSIE 
In dit essay is beschreven hoe het Grand Hotel, onder 
invloed van het nieuwe spoorwegnet en industrialisatie, 
een nieuw type overnachtingplaats biedt aan zowel de 
adel als de bourgeoisie. Drie kenmerken onderscheid 
het Grand Hotel van zijn voorgangers: het Grand Ho
tel is voor een hotelfunctie ontworpen. het herbergt 
publieke functies en er is sprake van een paleisachtig 
decor. waarin de bourgeoisie zich kan meten met de 
adellijke stand. 
Na de Eerste Wereldoorlog verandert de samenleving 
van een standenmaatschappij in een zuilenmaatschap
pij, waarmee de directe doelgroep voor de Grand Ho
tels verdwijnt. Ondanks een korte opleving in het Inter
bellum door de opkomst van variété, jazz en cabaret. 
breekt na de Tweede Oorlog een periode aan, waarin de 
Grand Hotels zich moeilijk kunnen handhaven. Onder 
invloed van het massatoerisme. standaardisatie en de 
opkomst van grote hotelketens, die zich manifesteert 
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in de bouw van grote generieke hotelgebouwen in een 
internationale stijl, lijkt het bestaansrecht van het ste
delijke Grand Hotel niet meer gerechtvaardigd te zijn. 
Vanaf de '80-er jaren is er echter een nieuwe trend ont
staan waarin opnieuw publieke functies worden opge
nomen in het hotel en ook het decor van het hotel weer 
een rol gaat spelen in de ervaring van het verblijf. Deze 
designer- en art-hotels spelen in op de behoefte van 
de toerist die specifiek geïnteresseerd is in de culturele 
agenda van een stad. Opvallend is daarbij, dat deze 
ontwikkeling zich afspeelt in zowel het topsegment als 
het budget segment van de hotellerie. 

Concluderend kan worden gesteld dat de huidige ople
ving van urbane hotels, voortborduurt op de grondge
dachte van het Grand Hotel. Beiden spreken een spe
cifieke doelgroep aan, respectievelijk de Bourgeoisie 
en de cultuurtoerist en creatieveling. die zich willen 
mengen in een specifiek milieu of netwerk in de stad, 
respectievelijk de adel en de lokale creatieve klasse. 
Beiden doen dit door publieke faciliteiten, die voorheen 
toebehoorden aan de stad, te incorporeren in het ver
blijf en een decor op te trekken waarin de gast zich al 
onderdeel voelt van het netwerk waarvan hij deel uit 
wil maken. 
Daarom stel ik dat, bij de ontwikkeling van een nieuw 
hotel, die zich richt op deze urbane clientèle, het ge
rechtvaardigd is de typologie van het Grand Hotel als 
onderlegger te nemen. Bestudering van dit type kan 
niet alleen aanknopingspunten opleveren voor het ont
werp van een hotel voor de creatieve klasse, maar ook 
een alternatief bieden voor de plaatsloze architectuur 
van het ketenhoteL 
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2.2 GRAND HOTELS IN AMSTERDAM 

Amsterdam kende al zeer vroeg gelegenheden waar 
de 'betere reiziger' kon overnachten. Het prinsenhof 
vervulde in de zestiende en het Heerenlogement in de 
zeventiende eeuw deze functie. De Kloveniersdoelen, 
waar later het Doelen Hotel zou verrijzen bood even
eens plaats tot overnachting. (Bruis , 1991 , p.25) 'In 
Nederlandse architectuurhandboeken uit de eerste 
helft van de 19e eeuw komen hotels niet voor. [ ... ] 
De meeste logementen kunnen nog zonder veel moeite 
aan hun nieuwe status worden aangepast. Een rechte 
kroonlijst, afkomstig uit de klassioeke bouwkunst, 
verleent de gevel een voornaam aanzien. [ ... ] Door 
bepleistering wordt het baksteen aan het oog onttrok
ken. Zo kan natuursteen worden geïmiteerd, waardoor 
menig logement een monumentaal uiterlijk krijgt. [ ... ] 
Commerciële instellingen als hotels moeten opvallen 
en behagen. Hoe rijker de gevels geornamenteerd zijn, 
des te meer aandacht ze trekken. (Vreeken, 1987, p. 
22) 

Net als in andere Europese steden valt de opkomst van 
het Grand Hotel in Amsterdam samen met de stede
bouwkundige vernieuwingen in de stad, in navolging 
van het Parijs van Haussman, hoewel deze verande
ringen in Amsterdam op kleinere schaal plaatsvinden, 
mede door het afwijzen van het monumentale uitbrei
dingsplan van J.G. Niftrik uit 1866. Ondanks dat dit 
plan werd afgekeurd door de gemeenteraad, werden 
eind negentiende eeuw de eerste stadsuitbreidingen 
buiten de Singelgracht gerealiseerd. De bouw van het 
Paleis voor de Volksvlijt (1857-1864) en het Amstel 
Hotel (1867) is in feite de eerste stedelijke 'aanleg' 
sinds tweehonderd jaar. 

In 1877 maakte directeur van de publieke werken J. 
Kalft een veel eenvoudiger stadsuitbreidingsplan, dan 
het monumentae plan van Niftrik. Om het hart van de 
stad beter bereikbaar te maken werden verschillende 
doorbraken gerealiseerd en grachten gedempt. Hoewel 
dit nooit heeft geleid tot grootschalige boulevardvor
ming, verrezen wel een aantal nieuwe monumentale 
gebouwen langs deze nieuwe toegangswegen, zoals 
ook de Grand Hotels. De hotellerie is dan ook een 
van de eerste bedrijfstakken waar als gevolg van de 
industrialisatie de schaalvergroting van het bedrijfs
leven zichtbaar werd. De hotels clusterden zich rond 
de stations in de stad. Rond het Centraal Station la
gen het Victoria Hotel, Hotel du Passage en het Grand 
Hotel Prins Hendrik. Het Amstel Hotel lag dicht bij het 
Weesperpoortstation. Er werden verschillende pogin
gen ondernomen om een Grand Hotel op de Dam te 
bouwen. De Wereldtentoonstelling van 1883 leidde er 
toe dat verschillende eigenaren hun hotel verbouwden, 
zoals Hotel Rondeel (Hotel de I 'Europe) of nieuwe 
hotels werden gebouwd, zoals het Eerste Americain. 
Ook een ander negentiende-eeuwse architectonisch 
fenomeen herbergde vaak een hotel: de passage, zoals 

Hotel du Passage. 
De ontwikkeling van de nieuwe typologie valt samen 
met de herontwikkeling van de Singelgrachtzone. Het 
is dan ook niet toevallig dat een aantal van deze Grand 
Hotels in de Singelgrachtzone te vinden zijn, zoals het 
Amstel Hotel uit 1867, en onder invloed van de We
reldtentoonstelling van 1883 aan het Museumplein, het 
eerste American Hotel en in 1902 het nieuwe Ameri
can. 

In deze analyse zijn zes hotels nader onderzocht opt ty
pologische kenmerken. Het gaat om het Amstel Hotel, 
het Eerste en Tweede Americain, het Hotel de I'Europe, 
het Victoria Hotel en het Krasnapolsky. 
Samen geven zij een redelijk compleet beeld van het 
Amsterdamse Grand Hotel. 



AMSTEL HOTEL 

Architect: Cornelis Oudshoorn 
Bouwjaar: 1867 
Jaar tekeningen: 1867 /1899 
Adres: Professor Tulpplein 1 

Het in 1867 geopende Amstel Hotel is het eerste en 
lange tijd enige voorbeeld van een Grand Hotel met in
ternatinale allure in Amsterdam. Hoewel het gebouw 
gelnspireerd is op de Franse Second Empire stijl, die 
internationaal voor dergelijke instellingen wordt ge
bruikt, heeft een uitgesproken Amsterdamse karakte
ristiek door het gevelmateriaal baksteen. 

Kenmerkend is een rechthoekig symmetrisch bouwli
chaam met verhoogde midden- en zijpaviljoens en een 
steil mansardedak. De gevelindeling van het Amstel 
Hotel is goed te vergelijken met die van het Parijse 
stadhuis uit 1849: de hoekgebouwen en. in sterkere 
mate. de middenpartij zijn hoger dan de zijvleugels 
en springen ten opzichte hiervan wat naar voren. Een 
classicistisch tintje geeft de over twee verdiepingen 
doorlopende pilaster-orde. Deze bemiddelt tussen 
de twee voornaamste logeer-etages. Tevens ontstaat 
hierdoor een tegenwicht tot het relatief hoog opgetrok
ken parterre. Aan de zo ontstane mengeling van stijlen 
voegde Oudshoorn enkele nieuwe accenten toe. zoals 
de vier hoektorentjes op het centrale paviljoen. 
'Het hotel heeft een plattegrond, zoals die bij grand ho
tels past. optimaal kunnen verwezelijken. 
Na enkele treetjes voor het bordes staat men direct 
in de monumentale hal. Deze rijk gedecoreerde, twee 
verdiepingen hoge ruimte vormt het dynamische mid
delpunt van het hotelleven. Hier worden de gasten 
ontvangen: er bevinden zich een registratiebalie, een 
garderobe en verschillende diensten ten behoeve van 
het publiek. Vanuit de hal lopen gangen en trappen 
naar de publieke ruimten en de logeervertrekken. Het 
principe van een grote hal voor de ontvangst van het 
reizend publiek is tegenwoordig gemeengoed in grote 
hotels. Maar in 1867 was een dergelijke ruimte. zeker 
voor Nederland, iets ongekends. ( ... ] Op het parterre 
vond de gast verder een eetzaal, een dessertkamer en 
buffet, een ontbijtzaal en restauratie, een leeszaal, een 
bibliotheek en een rookkamer. Deze ruimten die alle 
gasten ter beschikking stonden, vormden samen met 
de hal de belangrijkste kenmerken waarin een Grand 
Hotel zich onderscheidde van de traditionele hotels en 
logementen.1 Op de begane grond liggen ook enkele 
van de duurste logeerkamers. De overige logeerver
trekken zijn op de hoger gelegen etages gesitueerd 
ronddom twee kleine lichthoven. 

Het originele ontwerp gaat uit van een carrévorm met 
een overdekte courtyard. Deze komt echter te verval
len. waardoor uiteindelijk alleen de vleugel aan de oe
ver van de Amstel is gebouwd. 

Vreeken, (1987). p.81 
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GRAND HOTELS 2.2. Grand Hotels Amsterdam 

EERSTE AMERICAN HOTEL 

Architect: C.A.A. Steinigeweg, Ed. Guypers 
Bouwjaar: 1882 
Jaar tekeningen: 1879 
Afgebroken: 1899 
Adres: Leidseplein 

Na afbraak van de Leidsepoort in 1862 en na het 
rechttrekken van de Singelgracht in 187 4 ontstond 
een open terrein, dat al snel door de bouw van een 
aantal grootschalige panden van karakter veranderde. 
Ongeveer gelijk met het Americain Hotel verrezen een 
politiebureau met een brandweerkazerne (1880-1881) 
en het modehuis Hirsch & Cie (1882), een voorganger 
van het huidige Hirschgebouw. 

Hoewel het 60 kamers tellende Eerste American Hotel 
niet alle kenmerken van het Grand Hotel bezit, zijn toch 
al een aantal overeenkomsten te ontdekken tussen dit 
hotel en de andere voorbeelden, zoals de aanwezige 
publieke ruimtes en de voor het Grand Hotel kenmer
kende belvedère. De ze uitkijktoren werd al snel een 
toeristische trekpleister. Bovendien had het als eerste 
gebouw in Amsterdam een lift. 

Het Hotel is naar Amerikaans voorbeeld opgezet. Een 
aantal kamers vormen flats, bestaande uit een zitka
mer, een slaapkamer en een keukentje. 
Het gebouw heeft een eclectische stijl: de romaanse, 
gotische en renaissaance-elementen worden afgewis
seld door in Amerika gangbare elementen, zoals de 
veranda's op de tweede verdieping. De verspringende 
gevel geeft een levendige schaduwwerking. 

De kasteleinswoning bevindt zich ook in het hotel wat 
dus ook een woning was. De badkamers werden een 
bezienswaardigheid, want zeer luxeus uitgevoerd in wit 
marmer. 

Nadat in 1885 voormalig mede-eigenaar van het Kras
napolsky, diricteur van het hotel wordt en het gebouw 
in 1886 ondanks financiële problemen wordt uitgebreid 
met een Biljartzaal, wordt het pas echt een succes na 
het doorvoeren van de nodige moderniseringen van 
het saintair en de komst van elektrisch licht. Uiteinde
lijk blijkt dit succes paradoxaal genoeg het eind van 
het Eerste American, omdat Volmer einde 19e eeuw 
besluit om op dezelfde locatie een geheel nieuw hotel 
te laten bouwen. 

Fig. 54 
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TWEEDE AMERICAN HOTEL 

Architect: W. Kromhout en H.G. Jansen 
Bouwjaar: 1902 
Jaar tekeningen: 1900 
Adres: Leidseplein 

Het eerste hotel waarbij sprake is van een echt nieuwe 
stijl is het -tweede - American Hotel van de architec
ten W. Kromhout en H.G. Jansen, voltooid in 1902. Het 
hotel is gelegen tegenover Stadsschouwburg. In het 
hotel met zijn beroemde Café Americain bevindt zich 
de oudste leestafel van Amsterdam. Het hotel wordt 
door de Amsterdammers vaak simpelweg het Ameri
cain genoemd. Om het nieuwe Americain Hotel te bou
wen werd het oude Americain afgebroken en ook het 
naastgelegen politiebureau annex brandweerkazerne 
opgekocht en is gebouwd 

Het American Hotel is het meest rijke ontwerp van 
Kromhout: met oosterse invloeden in de versierin
gen en uitgevoerd in oer-europese soorten bak- en 
zandsteen, graniet en marmer. Met aan de kant van 
de Leidsekade aan Venetiaanse palazzo' s ontleende 
raampartijen. Daaronder pilasters met gebeeldhouwde 
figuren uit alle werelddelen. In de gevels zijn Jugendstil 
tegeltableaus verwerktlinksboven de entree aan het 
Leidseplein herinnert een reliëf aan het eerste Ameri
can Hotel. 

"Het hotel bestaat uit drie delen, met ieder een eigen 
ingang: het hotel, het café-restaurant en de feestzaal. 
Het hotel heeft een asymmetrische opbouw en was 
daarin een van de eerste in Amsterdam. Samen met 
de zolder en het souterrain heeft het zes verdiepingen. 
Het parterre dat iets boven het straatniveau ligt, heeft 
rechts van de ingang drie grote boogramen aan het 
Leidseplein. De gevel van de drie bovenste verdiepin
gen wordt geaccentueerd door erkers die bovenaan 
overgaan in balkons. Forse dakkappellen doorbreken 
het hoge zadeldak dat het gebouw in de lengterichting 
overkapt. Opvallend is daarbij het gebruik van stalac
tieten ontleend uit de 'Mahomedaansche kunst', om 
verschillende uitkragingen en eenheid in het ontwerp 
te realiseren. Aam de Leidsekade-gevel is in de balus
trade voor de eetzaal van het hotel op de eerste verdie
ping een opvallende vorm van geheel andere, namelijk 
Venetiaans-gotische, oorsprong toegepast."1 

Het hotel, maar ook het café stond bekend als kunste
naars- en schrijvers hotspot Het American is dan ook 
bij uitstek een hotel waarin toerisme en het publieke 
leven in de stad samenkwam. 

Vreeken; (1987); p.123 
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GRAND HOTELS 

HOTEL DE I'EUROPE 

Architect: W. Hamer 
Bouwjaar: 1896 
Jaar tekeningen: 1895 
Adres: Nieuwe Doelenstraat 2-8 

2.2. Grand Hotels Amsterdam 

Op de locatie van Hotel de I'Europe werd al in 1638 
een logement geopend, dat gebouwd was op de 
fundamenten van eem oude toren op de afgebroken 
stadsmuur: het Rondeel. Na verschillende verbouwin
gen en uitbreidingen door ondermeer Eduard Guypers 
(1859-1927), een van de architecten van het Eerste 
American, wordt in 1893 het verwaardloosde gebouw 
geveild en uiteindelijk gesloopt. In 1896 opent het nieu
we hotel haar deuren. 

Het hotel werd in neorenaissance stijl gebouwd, wat 
als een verwijzing naar de bloeiende Gouden Eeuw 
kon worden gezien. De gebruikte materialen waren 
bergsteen en rode baksteen die door middel van een 
speklagenmotief in de gevel werden verwerkt. Op het 
dak aan de Amstelkant kwam een belvédère, waarin 
de gasten van het mooie uitzicht konden genieten. De 
dakkapellen zijn op verschillende plaatsen uitgebouwd 
tot topgevels. De belvédère en afgeronde hoek zorgen 
voor een assymetrische gevelcompositie. 

Naast 50 kamers, beschikte het hotel over een Grand 
Café met een eigen ingang op de hoek, drie feestzalen 
waarvan één zich in het karakterestieke ronde deel be
vond, een table d'höte en een leeskamer. De kamers 
waren ruim en konden bovendien en suite verbonden 
worden, wat een noviteit was destijds en het inspeelt 
op het opkomende gezinstoerisme. Alle eersteklas ka
mers hadden een eigen raam, meereizend personeel 
moest het meestal doen met een opening aan een 
luchtschacht 

Na een uitbreiding naar ontwerp van de broers A.D.N. 
en J. G. van Gendt, beschikte het hotel vanaf 1910 ook 
over een representatieve entree. De nieuwe hal was 
voorzien van een kleurrijk glas-in-lood bovenlicht. In 
1987 het hotel wederom met 2 naastgelegen panden 
uitgebreid. 

Fig. 56 
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VICTORIA HOTEL 

Architect: Johann Friedrich Henkenhaf 
Bouwjaar: 1890 
Jaar tekeningen: 1889 
Adres: Damrak 1-5 

Het Victoria Hotel is één van de oudste moderne hotels 
in Nederland. Het hotel is nauw verbonden met de Am
sterdamse geschiedenis en is sinds 2001 beschermd 
monument vanwege de cultuurhistorische waarde van 
het bijzondere gevelontwerp en het stedenbouwkundig 
belang. Het hotelligt op de hoek van het Damrak en de 
Prins Hendrikkade. 

In 1889 verscheen in de Amsterdamscha Courant het 
bericht dat het hotel vijf huizen aan het Damrak en drie 
op de Prins Hendrikkade had aangekocht. Daaronder 
bevond zich het historische, uit 1633 daterende Huis
met-het-torentje, dat eeuwenlang de hoek van het 
Damrak had gemarkeerd. Niet alle panden waar de ven
nootschap haar zinnen op gezet had, konden worden 
verworven. Twee huisjes bleven vanwege de te hoge 
vraagprijs onbereikbaar. Toen de tijd begon te dringen 
besloot Henkenhaf maar om de oude huisjes heen te 
bouwen. Dit verklaarde de twee bijzondere. door het 
hotel ingekapselde geveltjes uit de 17e eeuw. 

"De stijl van het gebouw is en combinatie van elemen
ten uit de Duitse Renaissance en Italiaanse barok. De 
hoofdingang bevind zich oorspronkelijk aan het Dam
rak. Er was een vestibule, een restauratiezaal on Bel
loque marmer, een grote eetzaal met twaalf geelmar
meren zuilen, een conversatiezaal, een halfronde serre 
en palmentuin. een biljart- en leeszaal en verscheidene 
damessalons. In 1914 werde de hoofdingang naar de 
hoek verplaatst. "1 

Na de oorlog genoot het Victoria Hotel internationale 
bekendheid door de grote modeshows die in het hotel 
werden gehouden. Deze shows werden elk voor- en 
najaar door een groot publiek bezocht. Verschillende 
grote Italiaanse. Engelse en Parijse modehuizen toon
den hun collecties in het Victoria Hotel, waaronder Jac
ques Fath met Rita Hayworth als één van zijn meeste 
trouwe klanten, Pierre Balmain, Jeanne Desses, Gar
ven, Schiaparelli en de invloedrijke Franse modeont
werper Pierre Cardin. 

Bruis; (1991); p.47 
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GRAND HOTELS 2.2. Grand Hotels Amsterdam 

HOTEL KRASNAPOLSKY 

Architect: o.a. G.B. Salm en J.F. Herkenhaf 
Bouwjaar: o.a. 1866 I 1879 I 1883 I 1897 
Jaar tekeningen: 1897 
Adres: Warmoesstraat 187 I 205, 
Huidige adres: Dam 9-15 

Adolph Wilhelm Krasnapolsky (1928-1912), een Duitse 
immigrant van Poolse oorsprong, nam in 1866 het Ni
uewe Poolsche Koffiehuis aan de Warmoesstraat over. 
In de loop der tijd werden een aantal naburige panden 
opgekocht. Salm kreeg in 1879 de opdracht om een 
Biljartzaal en de beroemde wintertuin te ontwerpen, 
wat het 'Kras' zijn publieke karakter gaf. "De tuinzaal 
maakte een overweldigende indruk in die tijd, onder 
andere door de ranke gietijzeren kolommen, de weelde 
van planten en bloemen en de spiegelgrot met enorme 
waaierpalm. A. Gayx schilderde tropische landschap
pen; de de boogvullingen werden geschilderd door va
der en zoon Tetar van Elven. Menigeen had het gevoel 
'to live for an evening in the realland of Utopia. "'1 

Door toedoen van de Wereldtentoonstelling van 1883 
werd het hotel opnieuw uitgebreid met 80 hotelkamers, 
wat het tot een volwaardig Grand Hotel maakte. De vele 
uitbreidingen zorgen er voor dat het hotel echter geen 
architectonische eenheid is, waarmee het afwijkt van 
de andere Grand Hotels in Amsterdam. 
In 1883 wordt ook de Witte Zaal gebouwd, tegen
woordig bekend als de Reflet d'Or. Deze zaal markeert 
nog steeds te oorspronkelijke voorgevel van het ho
tel. Doordat het Polanshuis in 1952 wordt aangekocht 
krijgt het hotel zijn gewenste representatieve gevel aan 
de Dam, welke in 1914 was verruimd op de plek waar 
nu het Nationaal Monument stat en daardoor aan de 
Warmoesstraat was komen te liggen. In de laatste 
decennia zijn nog meer panden opgekocht, waardoor 
bijna het hele terrein dat wordt begrenst door de War
moesstraat, Sint Jansstraat, Oudezijds Voorburgwal en 
Pijlsteeg in het bezit is van het Krasnapolsky. 

Bruis, (1991), p.46 
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GRAND HOTELS 2.3 Conclusie 

2.3 CONCLUSIE 

Uit de Typologische analyse zijn een aantal punten naar 
voren komen die het Grand Hotel kenmerken: 

1. De façade was meestal imponerend. Zowel bij de 
vrijstaande exemplaren als façadebouw vertoonden de 
architecten een opvallende voorkeur voor de barokke 
driedeling van een geaccentueerd middendeel en sym
metrische hoekpaviljoens. Deze rechthoekvorm was 
afgeleid van de Franse paleisvorm. 
2. Het probleem van de daardoor ontstane eindeloze 
gangen in de bovenverdieping, werd opgelost door 
fraaie, brede trappenhuizen. 
3. Het hotel werd bekroond door mansardedaken, dak
kapellen en een tamboer. Op de grote zolders die door 
de steile dakafsluiting ontstonden, werd veelal het per
soneel ondergebracht. 
4. Een horizontale geleding van de gevel met sokkel, 
hoofddeel met kolossale zuilenorde en afsluitende at
tica (tempelfronton) was zeer gebruikelijk. 
5. De symmetrische opbouw van het hotel werd ook 
in de plattegrond, ten behoeve van de oriëntatie, door
gevoerd . 
6. De grote hal speelt een centraliserende rol. Meestal 
lagen de eetzaal, het restaurant, de wintertuin, het café, 
de feestzaal en andere ontmoetingsruimten direct aan 
deze centrale hal. 
7. Een groot aantal hotels bezat zogenaamde lichtho
ven of lichtschachten, waar de kamers, de hal of het 
trappenhuis omheen gegroepeerd lagen met als doel 
direct licht te ontvangen. Soms werd zo 'n lichtkoepel 
boven een wintertuin of restaurant verwerkt tot een 
prachtig glas-in-lood-dak. 
8. Om de relatie met de paleisgedachte te versterken, 
werd het gehele interieur gedecoreerd met sterk as
sociatieve materialen zoals marmer, stucco, schilde
ringen. Lichtkronen, zuilen, kostbaarheid uitralende 
stoffen, tapijten, spiegels, hardhout, verguldsels, glas
in-lood en sculptuur. Namen als Grande Salie, Grand 
Salon gaven de vertrekken een extra allure. 
9. In het roerend goed volgde de hotelier de voorkeur 
voor historiserende of oriëntaliserende stijlen. 
10. Kamers varieerden in grootte, van de normale 
kamers , die verbonden konden worden tot suites, tot 
de 'appartements royales '. Een gevoel van ruimte 
verkwisting behoorde de gast alleen bij de openbare 
ruimtes te ervaren. 
11 . Waar eerst Franse, renaissance- en barokke stijl 
het interieur kenmerkte, kwam daar later Art Nouveau 
en Art Déco bij. Introductie van nieuwe stijlen gebeurde 
vaak met grote behoudenheid en in combinatie met 
klassieke stijlen. Het Palace Hotel in Scheveningen, 
uiterlijk een van de meest revolutionaire Art Nouveau
bouwwerken in Nederland, kende binnen een uitvoerig 
decoratieprogramma met alle Louis-stijlen, neorenais
sance en barok, classicisme en empire. 
12. Techinische snufjes werden wel snel geïntrodu
ceerd . Elektrisch licht, warm stromend water, telefoon-

verbindingen, centrale verwarming. Ook werden al snel 
parkeergarages en bioscopen geïntroduceerd. 

13. Personeel was talrijk aanwezig, maar de aanwe
zigheid mocht niet te nadrukkelijk worden gevoeld. 
Vandaar de aparte trappenstelsels en nissen op de 
verdieping. 
14. leder personeelsl id had slechts 1 taak. leder speel
de zijn eigen rol. De uniformen refereerden aan het 
aristocratische personeel, zoals de livrei en de gouden 
knopen. 
15. Het personeel van het Grand Hotel had vaak ver
schillende nationaliteiten en de exploitanten waren 
vaak buitenlanders of hadden internationale ervaring 
wat past bij het kosmopolitane karakter van het Grand 
Hotel. 
16. Tot de meest gewenste gasten van Palace en Grand 
Hotels behoorden leden van Koninklijke families en 
aristocraten. Hun aanwezigheid was noodzakelijk om 
andere gasten aan te trekken. De haute bourgeoisie, de 
nouveau riche, de kunstenaars, de politici en de diplo
matenèn de snobs en parvenu's volgden dan vanzelf. 
17. Gasten verbleven soms el twee maanden in het 
hotel met hun familie en personeel. Sommige hotels in 
de stad hadden ook hun vaste bewoners. 
18. Toegang tot deze hotels geschiedde niet op grond 
van geboorte, maar in feite op grond van geld. Er was 
dus sprake van een ontmoeting tussen de adel en de 
nieuwe 'geldconcentratie'die zich het 'meer' lijken op 
deze wijze kon veroorloven. Dat 'meer' lijken werd 
trouwens ook nagestreefd in het decor van de archi
tectuur. 
19. Uiterlijk vertoon van de gasten speelde een factor 
tijdens het verblijf. Men kwam naar een hotel om soort
genoten te ontmoeten, om gezien en gezien te worden. 
Representieve kleding hoorde bij verschillende activi
teiten: tijdens het baden, het wandelen, het dineren en 
de bals droeg men telkens de vereiste outfit. 
20. De naamgeving van een Grand of Palace Hotel 
moest mondaine, moderne en luxueuze associaties 
oproepen, zoals De I'Europe, Cosmopolite, Excelsior, 
Victoria en Continental. 
21. Het stadshotel verschilde van het Grand Hotel in 
het binnenland en aan de kust, omdat de plattegrond 
en vormgeving sterker door de omgeving was be
paald. De noodzakelijke integratie in stedelijke bouw
massa- hadden grote invloed op de uiteindelijke vorm 
en grootte van het hotel. De vaak hoge grondprijzen 
noodzaakten de initiatiefnemers eveneens om te woe
keren met de beschikbare ruimte . Een gevolg van deze 
beperking was dat het 'ideale' type van het Grand Hotel 
en Palace Hotel - symmetrisch van opbouw en plat
tegrond, vrijstaand, paleisachtige architectuur- veelal 
niet kon worden gerealiseerd. 
22. Het Grand Hotel in de stad kwam op de volgende 
manieren tot stand: 
- Bestaande gebouwen werden getransformeerd tot 
een hotel. 
- Een hotel kon op een vrijgekomen vastomlijnd per-



ceel worden gebouwd, waarbij alleen de voorgevel op 
een bijzondere architectonische manier gestalte kreeg, 
zoals hotel Schiller en Krasnapolsky. 
- Een hotel kon op een vrijgekomen vastomlijnd per
ceel worden gebouwd, waarbij meer dan één gevel op 
een bijzondere architectonische manier gestalte kon 
krijgen, zoals Hotel De I'Europe, het Doelen Hotel en 
het Americain Hotel die door hun ligging drie represen
tatieve gevels hadden. Vaker kwam het echter voor 
dat een hotel op een hoek werd gebouwd zodat de 
klassieke 'hoekoplossing' kon worden toegepast: twee 
identieke gevels met op de hoek een toren of koepel 
die het geheel een accent moest geven, zoals Hotel 
Victoria. 
- Het Hotel maakte deel uit van een stedenbouwkundig 
geheel, waardoor in meer of mindere mate de ideale 
typologische kenmerken van het Palace Hotel gereali
seerd konden worden, zoals het Amstel Hotel. 
23. Het stedelijke Grand Hotel kende in zeer veel ge
vallen een centraal gelegen binnenplaats, cour of 
lichtschacht, waar in sommige gevallen het trappen
huis was gevestigd. In eerste instantie ontstond deze 
binnenplaats voor het stallen van koetsen en paarden. 
Later verviel deze functie en werd de binnenplaats vaak 
overdekt, zodat een nieuwe representatieve ruimte 
ontstond. De binnenplaats zorgde er vooral ook voor 
zoveel mogelijk kamers en de op de Begane Grond ge
legen representatieve ruimtes van daglicht te voorzien, 
zoals bij het Doelen Hotel. Op de benedenverdieping 
werd vaak een wintertuin of restaurant aangelegd. 
24. De publieke functies van het Grand Hotel had meer 
gebruikers uit de nabije omgeving zoals blijkt uit de 
combinatie van het Grand Hotel en Grand Café bij het 
Americain Hotel en Hotel Schiller. 
25. Nog meer dan de Grand Hotels aan de kust of in 
het binnenland zijn de hotels in de stad gebaseerd op 
de pompeuze neorenaissance-stijl, die bekend werd 
onder de naam Second Empire. Vooral het Louvre, als 
architectonisch invloedrijkste stadsplaleis van Parijs 
heeft zijn invloed gehad. 
26. Het Grand Hotel in de Stad in vaak soberder en sta
tiger van karakter. Kenmerkend hiervoor is de aard van 
de Art Nouveau, die in de stad vaak werd vermengd 
met klassieke elementen, zoals bij het Americain Hotel 
en Hotel Schiller. In België leidde dit zelfs tot een aparte 
stroming in de bouwkunst, de Beaux Arts stijl. In het 
Interbellum kreeg de Art Déco-stijl de overhand, zoals 
bij het earlton Hotel. 
27. Oe neo-klassieke stijl is terug te vinden in de gevel. 
Veel variatie is te vinden in de vorm van structurele 
en decoratieve elementen. maar de indeling van ko
lommen, met basement en kapiteel, plinten. hoofdge
stel, architraaf, fries, kroonlijst en fronton domineren 
vaak de gevel. Vanaf 1900 komt de Art Nouveau in 
het spel. 

2.3 Conclusie GRANO HOTELS 

De hierboven gegeven opsomming geeft een aantal 
kenmerken van het Grand Hotel die vooral van sty
listische aard zijn. Om tot een ware definitie van het 
Grand Hoteltype te komen kan naar de omschrijving 
gekeken worden die de Franse archeoloog Antoine 
-Chrysostome Quatremère de Quincy (1755-1849) 
gebruikt voor het begrip type en model: "Bij Quatre
mêre de Quincy is 'type' niet concreet in fysieke zin. 
maar een idee. Het begrip vertegenwoordigt niet zozeer 
het te kopiëren of volmaakt na te bootsen beeld van 
een ding, maar veel meer het idee van een element. dat 
zelf als richtlijn moet dienen voor het model.[ .. . ] Een 
model is een concrete imitatie terwijl een type 'min of 
meer vaag' is."' 

Deze stelling leidt tot de volgende twee punten die het 
idee van het Grand Hoteltype definiëren: 
- In een Grand Hotel werden hotelfuncties gemengd 
met een openbaar programma, waardoor het hotel 
onderdeel wordt van het stedelijk leven. 
- In het interieur wordt een decor opgetrokken van 
grandeur. Dit werd oorspronkelijk gedaan om de 
Bourgeoise de indruk te geven, onderdeel uit te ma
ken van de adelijke stand en onderdeel uit te maken 
van de nieuwe cosmopolitische wereld. 

Yegenoglu, (2006), p.164 
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STEDEBOUWKUNDIG PLAN 3.1 Concept 

3.1 STEDEBOUWKUNDIG CONCEPT 

Kenmerkend voor de Stedelijke scharnierpunten is dat 
de stedenbouwkundige ruimte niet of nauwelijks te de
finiëren is. Strikt genomen is de begrenzing gelijk te 
stellen aan de randen van de omringende ruimtelijke 
systemen. Min of meer toevallig ontstaan als een tus
sen- of restzone ontbreekt het scharnierpunten regel
matig aan een duidelijk gestileerde compositie . Over 
het algemeen wordt de verschijningsvorm van een 
scharnierpunt bepaald door de belendende ruimtelijke 
systemen die elkaar ontmoeten maar niet doordrin
gen. 

In het omgaan met dit fenomeen zijn er volgens bureau 
welstand twee richtingen denkbaar: "Ten eerste kan 
het scharnier in zijn 'lege' gedaante als tussengebied 
beschermd worden, waardoor eventuele toevoegingen 
uiterst kritisch bekeken zullen moeten worden. Ten 
tweede kan een poging tot stilering worden gedaan, 
waardoor het scharnier als het ware wordt geopen
baard, in de vorm van bijvoorbeeld een klassiek plein. 
Over het algemeen ligt in Amsterdam, met een betrek
kelijk gereserveerde monumentale cultuur, de eerste 
richting meer voor de hand dan de tweede." 1 

Bureau welstand pleit dus voor een benadering waarin 
het stedelijk scharnierpunt, feitelijk als restruimte, tus
sen de verschillende ruimtelijke systemen ligt. De kwa
liteit van de stedelijke ruimte zit hem dan in het ervaren 
van de openingen en richtingen, het ervaren van de sa
menkomst van de verschillende stedelijke structuren 
en de lange zichtlijnen. Bij het stedelijk scharnierpunt 
rondom de Gooyer zijn deze kwaliteiten in potentie wél 
aanwezig, maar uit de analyse is gebleken dat de er
vaarbaarheid van de bodemlaag laan de oppervlakte 
langzaaam verdwijnt, netwerken niet consequent zijn 
doorgevoerd, deze niet consequent worden begeleid 
door elementen in de openbare ruimte en er geen 
goede voetgangersverbindingen zijn die belangrijke 
plekken in het gebied ook ruimtelijk aan elkaar verbin
den. Het belangrijkste punt is echter dat de koppen van 
de verschillende structuren die samenkomen niet zijn 
gemarkeerd, en er soms zelfs geen gebouw aanwezig 
is. Hierdoor 'vervliegt' de ruimte en is de ervaring van 
vetschillende richtingen, openingen en zichtlijnen niet 
of moeilijk mogelijk. 

Het stedebouwkundig concept voor de herinterpretatie 
van het stedelijk scharnierpunt wordt in de volgende 
paragraven door middel van kaartmateriaal gemus
treerd. Om aan te sluiten bij de stedebouwkundige 
analyse is dit gedaan aan de hand van dezelfde lagen 
als in die analyse. Als voorbode hierop zijn hiernaast 
de ibelangrijkste ngrepen beschreven die samen het 
stedebouwkundige concept vormen. 

Bureau Welstand; (2004); p.52 

- Oe aanwezige netwerkstructuren moeten conse
quenter doorgevoerd worden, waardoor deze ook 
geassocieerd kunnen worden met een ruimtebele
ving. Oit betekent concreet: openbaar vervoer aan 
de lijnbaansgracht, autoverkeer over de Singel
gracht, langs het water. 
- In het gebied moeten hoogwaardige voetgangers
verbindingen komen die de pleinen en openbare 
groengebiede, die wél aanwezig zijn, met elkaar 
verbinden. Concreet betekent dit een wandel- en 
fiets boulevard aan de Singelgracht en een wandel
boulevard aan de Oostenburgergracht 
- Elementen in de openbare ruimte moeten de infra
structuur zo consequent mogelijk begeleiden. Alleen 
dan kunnen deze elementen worden geassocieerd 
met een bepaalde richting of opening. Oit betekent 
concreet, dat ook bomenrijen consequent moeten 
worden doorgezet en het groen langs de lijnbaans
gracht moet worden doorgetrokken. Oe nieuwe bou
levards krijgen ook een herkenbaar profiel. 
- Oe omliggende structuren moeten 'algemaakt'wor
den, zodat de leegte van het scharnierpunt ervaar
baar wordt. 
- Oeze kopgebouwen moeten stedebouwkundig en 

zo mogelijk typologisch, relereren aan de achterlig
gende structuur, om de diversiteit van aanliggende 
structuren ervaarbaar te maken. 
- Oe kopgebouwen die op het uiteinde van een 
zichtlijn liggen krijgen een hoogte-accent van twee 
verdiepingen, waardoor de gebouwen, ondanks hun 
verscheidenheid tóch een ensemble vormen. 



3.2 CONCEPT ONDERGROND 

Hoewel in de bodemlaag géén fysieke ingrepen zijn 
gedaan zijn er twee redenen om deze laag hier toch 
apart te duiden. 
De eerste reden is om de gekozen strategie, waarin 
de verschillende onderdelen van lagenbenadering stap 
voor stap worden ontleed en zonodig veranderd, zo 
volledig mogelijk in beeld te brengen. 
De tweede reden is dat de bodemkundige laag impli
ciet wél een belangrijke rol heeft gespeeld in het ste
debouwkundig plan. Op de bodemlaag zijn immers de 
belangrijkste structuurdragers van het gebied, het wa
ter en de voormalige stadsomalling aanwezig. Door het 
beaccentueren van deze structuurdragers door middel 
van het consequent doorvoeren van de netwerken, het 
begeleiden van openbare ruimte en benadrukken van 
de verschillende ruimtelijke structuren, blijft de bo
demkundige laag aan de oppervlakte afleesbaar. 

DEELCONCLUSIE BODEMLAAG 

In de stedebouwkundige analyse is de volgende vraag 
gesteld: 

DEELVRAAG 1 
Welke ingrepen in de ondergrondlaag zijn noodzake
lijk om de het onderzoeksgebied de benodigde extra 
structuur te geven? 

In de deze paragraaf is daar op de volgende manier 
antwoord op gegeven: 

In het stedebouwkundig plan zijn géén ingrepen ge
daan in de bodemlaag. Het gaat er bij deze laag om, 
om de ervaring van de drie belangrijkste structuren, 
het water, de stadsomwalling en dijken, door mid
del van ruimtelijke ingrepen aan de oppervlakte, de 
netwerken, openbare ruimte en bebouwing, zoveel 
mogelijk te bevorderen. 

I 
I 
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STEDEBOUWKUNDIG PLAN 3.3 Netwerken 

3.3. CONCEPT NETWERKEN 

Uit de stedebouwkundige analyse is gebleken dat het 
punt rondom de Gooyer een knooppunt is van verschil
lende infrastructurele netwerken. Om de richting van 
de netwerken duidelijker te maken en de oriëntatie op 
het knooppunt te verbeteren is de ligging van een aan
tal netwerken consequenter doorgevoerd. Bovendien is 
er voor gekozen een tramlijn en twee voetgangersge
bieden toe te voegen. 
Omdat niet in alle netwerken interventies zijn gepleegd, 
zijn hiernaast slechts de netwerken weergegeven en 
beschreven waarin het stedebouwkundig plan een uit
spraak over doet. De nummering van de lagen komt 
echter nog steeds overeen met die van de analyse. 

Beschrijving 

2. De huidige situatie van de netwerken 

2.3 In het hoofdnet van de auto vindt één belangrijke 
ingreep plaats: De loop van de Eilandboulevard wordt 
doorgezet over de Cruquiuskade, zodat autoverkeer 
van de A1 0 naar de noordkant van de binnenstad en 
andersom niet meer over de Zeebugerstraat hoeft te 
rijden. Deze weg faciliteert nu alleen nog de verbinding 
tussen de Mauritskade en Eilandboulevard. 
Deze ingreep is logisch omdat het hoofnet nu conse
quent de loop van een belangrijke structuurdrager in 
het gebied, het water volgt. Als bijkomend voordeel 
wordt het stedelijk vlak rondom de Gooyer een pret
tiger gebied om te verblijven. 

2.5 Omdat in de héle Singelgrachtzone de tram over 
de lijnbaankant loopt, behalve ter hoogte van de Mau
ritskade, wordt tramlijn 14 naar Flevorpark verlegd 
naar de binnenkant van de Singelgracht, waar immers 
al een trambaan aanwezig is. Ter hoogte van de Zee
burgerstraat waar extra ruimte aanwezig is door het 
marginaliseren van het autoverkeer, steekt de tramlijn 
via een nieuwe verbinding door richting het Flevopark. 
Als bijkomend voordeel geldt dat op de Mauitskade nu 
ruimte vrij komt voor een brede voetgangerszone. 
De tweede ingreep richt zich op het beter bereikbaar 
maken van het knooppunt, gelet op het feit dat er nog 
geen directe tramverbinding met het centraal station 
aanwezig is. Tramlijn 14 zal daarom meteen een halte 
krijgen aan de Zeeburgerstraat 

2. 7 In het voetgangersnetwerk worden twee interven
ties gepleegd, om de bestaande openbare ruimtes in 
het gebied , beter bereikbaar te maken en aaneen te 
rijgen. Daarmee wordt meteen een aanzet gedaan voor 
meer en betere wandelroutes in de Oostelijke Binnen
stad, waar volgens het geannalyseerde beleidskader 
behoefte aan is. 
De eerste voetgangersroute loopt aan de kadekant van 
de Mauritskade. Er ligt al jaren een plan om een aan
eengeslate voetgangersroute aan de binnenkant van 

de Singelgracht te leggen. Bij de Mauritskade bestaat 
echter een probleem, omdat het profiel dit hier 

niet toe laat. Door het verleggen van de tramlijn van de 
Mauritskade naar de Sarphatistraat wordt dit probleem 
echter opgelost. Middels deze voetgangersroute wordt 
het plangebied bijvoorbeeld verknoopt met het nabij 
gelegen Oosterpark. 
De tweede voetgangersroute loopt via de Oosterkerk, 
het Scheepvaartmuseum, richting het Centraal Sta
tion. 

2. Het nieuwe netwerksysteem samengevoegd. 
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STEDEBOUWKUNDIG PLAN 3.3 Netwerken 

DEELCONCLUSIE NETWERKEN ......" V 
Uit de stedebouwkundige analyse is de volgende deel
vraag naar voren gekomen: 

DEELVRAAG 1 
Welke ingrepen in de netwerklaag zijn nodig om de 
loop van de infrastructuur consequenter en daar
door makkelijker leesbaar te maken en bovendien 
het netwerk voor de voetganger en toeristte verbe
teren? 

Deze vraag is beantwoord door drie ingrepen te doen in 7 
de loop van de infrastructuur in het plan. 

1. Het autoverkeer (geel) doortrekken van de Oos
tenburgergracht, lans de structuurdrager het water, 
over de Cruquiuskuade richting de A1 0 

2. De tramlijn over de Mauritskade verplaatsen naar 
de Sarphatistraat, zodat tevens een tramhalte aan 
de Zeeburgerstraat kan worden gemaakt. 

3. Twee voetgangersverbindingen maken die de 
aanwezige openbare ruimtes in het gebied verkno
pen en een aanzet doen voor wandelroutes door de 
Oostelijk binnenstad. 
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STEDEBOUWKUNDIG PLAN 3.4 Openbare Ruimie 

3.4 CONCEPT OPENBARE RUIMTE 

Twee zaken die voortvloeien uit de analyse, vormen de 
handvaten voor het openbare ruimte ontwerp van het 
stedebouwkundig plan. 
Allereerst zijn er een aantal kwalitatief hoogwaardige 
openbare ruimtes in het gebied aanwezig, zoals het Fu
nenpark, Oasterpark en een aantal pleinen, zoals bij de 
Gooyer en de Oosterkerk, maar zijn deze niet ruimtelijk 
verbonden met elkaar, zoals dat elders in de binnen
stad wel gebeurd. 
Ten tweede zijn er een aantal ruimtelijke structuren die 
gefragmenteerd een aantal netwerken begeleiden. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om bomenrijen. 

Het hier naast weergegeven schema vormt het con
cept van de ingrepen in de openbare ruimte. De num
mering van de lagen komt wederom overeen met die 
van de analyse. 
Na deze beschrijving van het concept van de open
bare ruimte, volgen een aantal profieldoorsnedes en 
maquettefoto's, die de gepleegde interventies moeten 
illustreren. 

Beschrijving 

3. Bestaande situatie openbare ruimte 

3.1 In de mate van openabaarheid veranderd weinig. 
Door het toevoegen van enkele nieuwe bouwvolumes, 
die beschreven worden in de paragraag bebouwing, 
ontstaan ook enkele collectieve en semi-openbare 
ruimtes, aan de binnenzijde van de nieuwe bouwblok
ken. 

3.2 In de openbaarheid van de kades is één belang
rijke ingreep gepleegd, namelijk het verwijderen van de 
dichte begroeiing langs de Oostenburgergracht, zodat 
een openbare boulevard ontstaat. 

3.3 Één van de belangrijkste ingrepen in het stede
bouwkundig plan is het ruimtelijk ervaarbaar maken 
van de aanwezige netwerken, zodat de verschillende 
richtingen in het gebied ervaarbaar worden gemaakt. 
Dit is gedaan door de aanwezige bomenrijen door te 
trekken lang het hoofdnet van de auto en fiets. In prin
cipe geldt voor het hoofdnet van de auto dat een dub
bele bomenrij wordt aangeplant en voor de fiets een 
enkele. Op deze manier wordt de nieuwe verbinding 
van het autonet tussen de Oostemburgergracht en de 
Cruquiuskade ruimtelijk aangeduid. 

3.4 In het onderzoeksgebied zijn al enkele kwalitatief 
hoogwaardige groene vlakken aanwezig, ten opzichte 
van de rest van de binnenstad. De enige ingreep wat 
betreft het groen is dan ook een kleine. De groenstruc
tuur langs de Lijnbaansgracht, wordt doorgetrokken 
richting het knooppunt bij de Gooyer, zodat vanaf dit 
oriëntatiepunt het groen geassocieerd kan worden met 

deze richting en verbinding. 

3.5 Zoals ook bij het groen het geval is, zijn er in de 
Oostelijke binnenstad een aantal mooie openbare plei
nen en stedelijke vlakken te vinden. De potentie om 
deze te verbinden is vooralsnog niet benut. Door twee 
nieuwe boulevards aan te leggen, langs respectievelijk 
de Singelgrachtzone en de Oostenburgergracht ge
beurt dit wel. Bovendien duiden ook de bouelvards de 
belangrijkste richtingen in het gebied én de structuur
dragers, het water en de dijken. 

3. De nieuwe situatie van de openbare ruimte. 
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STEDEBOUWKUNDIG PLAN 3.4 Openbare Ruimte 

PROFIELDOORSNEDES 

Om het abstracte schema van de lagenbenadering 
te verduidelijken zijn een aantal profieldoorsnedes 
gemaakt. Omdat het hier óók gaat om de ruimtelijke 
ervaring van de straat, staan de doorsnedes in deze 
paragraaf. 

Mauritskade 
De belangrijkste twee veranderingen op de Mauritskade 
zijn het verdwijnen van de trambaan en de aanleg van 
een wandelboulevard aan het water. Deze boulevard 
zou, zoals eerder aangeduid, rond kunnen lopen langs 
de hele Singelgracht Het fietspad ligt in dit boelevard
profiel en wordt begeleid door een dubbele bomenrij. 

Oostenburgergracht 
De Oostenburgergracht of Eilandboulevard wordt ge
herprofileerd tot een échte boulevard. waar meer ruim
te komt voor de voetganger. Zowel aan de binnen, als 
buitenzijde ontstaat daardoor een voetgangersroute, 
aan de binnenkant langs de vele winkels en bedrijfjes, 
aan de buitenzijde langs het water. Dit wordt allemaal 
mogelijk door de dicht begroeide kade op te offeren. 

Cruquiuskade 
Omdat het hoofdnet van de auto door loopt van de 
Oostenburgergracht naar de Cruquiuskade moeten 
deze twee profielen zoveel mogelijk doorlopen. Omdat 
dit profiel smaller is, vervalt de ventweg, maar de bo
menrij en boulevard lopen echter wél door. 

Zeeburgerstraat 
Omdat de nieuwe Zeeburgerstraat niet meer tot het 
hoofdnet van de auto behoort, kan dit profiel ook aan
gepast worden. Aparte voorsorteervakken voor de 
auto kunnen verdwijnen ten behoeven van een nieuwe 
trambaan, die de trambaan op de Mauritskade ver
vangt. Bovendien moet de ruimte rondom de Gooyer 
een openbaar karakter krijgen, wat zich toont door een 
doorlopende bestrating. 

Kruising Dageraadsbrug 
Omdat, zoals eerder vermeld, de straatprofielen van de 
Eilandboulevard en Cruquiuskade door moeten lopen, 
zal ook de kruising met de Sarphatistraat en Czaar Pe
terstraat moeten veranderen. 
De afdraaiende beweging die in het huidige kruispunt 
zit, wordt vervangen door een rechtdoorgaande bewe
ging. Dit is gedaan door de belijning in de weg en het 
weghalen van de voorsorteervakken aan de Sarpha
tistraat. 

Maurltskade bestaand 
profieldoorsnede 

Mauritskade bestaand 
bovenaanzicht 

Mauritskade nieuw 
profieldoorsnede 

Mauritskade nieuw 
bovenaanzicht 



Oostenburgergracht bestaand 
profieldoorsnede 

Oostenbuf9ergracht bestaand 
bovenaanzicht 

Oostenburgergracht nieuw 
profieldoorsnede 

Oostenburgergracht nieuw 
bovenaanzicht 

3.4 Openbare Ruimte 
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Cruquiuskade nieuw 
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bovenaanzicht 
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Zeeburgerstraat bestaand 
profieldoorsnede 

Zeeburgerstraat bestaand 
bovenaanzicht 

Zeeburgerstraat nieuw 
profieldoorsnede 

Zeeburgerstraat nieuw 
bovenaanzicht 
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Dageraadsbrug kruising nieuw 
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STEDEBOUWKUNDIG PLAN 3.4 Openbare Ruimte 

DEELCONCLUSIE OPENBARE RUIMTE 

In de stedebouwkundige analyse is de volgende deel
vraag gesteld: 

DEELVRAAG 3 
Hoe kan de openbare ruimte bijdragen aan de erva
ring van de samenkomst van richtingen en openin
gen in het gebied? 

Middels de hier naast weergegeven conclusiekaart 
over de openbare ruimte wordt daar een antwoord op 
gegeven. 

1. Allereerst moeten de aanwezige elementen in de 
openbare ruimte consequenter worden doorgezet, 
zodat deze kunnen worden geassocieerd met een 
bepaalde richting, of netwerk. Het gaat hierbij om de 
bomenrijen, en het groen langs de lijnbaansgracht. 
2. Er worden 2 nieuwe boulevards geïntroduceerd, 
die de hoofdstructuur, die loopt langs het water van 
de Singelgracht en Nieuw Vaart, versterken. Boven
dien ontstaat hierdoor een route, die de aanwezige 
openbare ruimtes in de Oostelijke Binnenstad ver
bindt. Het gaat hier bijvoorbeeld om het Oosterpark, 
het plein bij de Gooyer en het Kadijksplein. 
3. Het stedelijk vlak rondom de Gooyer, zal nooit 
gestileerd kunnen worden tot een plein, vanwege 
het open karakter van het scharnierpunt. Door de 
ruimte rondom de Gooyer openbaar te maken, wat 
getoont wordt door een doorlopende bestrating van 
de stoep. 
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3.5 CONCEPT BEBOUWING 

Het stedebouwkundige bebouwingsconcept is geba
seerd op vier observaties uit de analyse. Allereerst is 
een duidelijke begrenzing van de ruimte noodzakelijk. 
De potentie die het scharnierpunt heeft als oriëntatie
punt bestaat alleen als de verschillende richtingen en 
openingen worden afgezet tegen een duidelijke begren
zing van de ruimte. 
Ten tweede moet de verscheidenheid aan ruimtelijke 
structuren, met hun achterliggende ruimtelijke struc
tuur en aanwezige typologieën zichtbaar worden ge
maakt. 
Ten derde ligt er een potentie voor een aantal zicht
lijnen die uitkomen op een aantal potentiële hoogte
accenten. 
Ten vierde moet de nieuwe bebouwing ingepast wor
den in het bestaande programmatische netwerk. Op 
het knooppunt ligt een potentieel horeca- en cultuur
cluster en een potentieel nieuw winkellint Bovendien is 
het scharnierpunt de uitgesproken plaats voor nieuwe 
grootschalige hotelontwikkeling in de Oostelijke Bin
nenstad. 

Het eerste deel van deze paragraaf bestaat uit het 
conceptuele schema. Wederom is er voor gekozen 
de nummering van deze concepttekening te laten re
fereren aan die van de analyse. Vervolgens zal verder 
worden ingegaan op hoe de verschijningsvorm van de 
stedebouwkundige volumes tot stand zijn gekomen. 

4 Bestaande bebouwing. 

4.1 Stedebouwkundige interventie 

4.2. Ruimtelijke structuren, met de nieuwe kopbe
bouwing. Alle interventies zijn opgebouwd met een 
vormentaal die refereert aan de achterliggende wijk. 
Bovendien wordt er gerefereerd aan de aanwezige ty
pologieën in die structuur. 

4.3 De aanwezige zichtlijnen in het gebied bepalen 
waar de hoogte-accenten moeten komen. Deze hoog
te-accenten zorgen er voor dat, ondanks de verschei
denheid aan bebouwingstypologieën, de stedebouw
kundige interventies samen, een ensemble vormen. 

4.4 Doordat de gevelwanden worden afgemaakt, wor
den de verschillende richtingen en openingen die het 
gebied kenmerken duidelijk. Daardoor verkrijgt het ste
delijk scharnierpunt ook echt zijn functie als stedelijk 
oriëntatiepunt. 

4.5 Door de toevoeging van nieuw wijkoverkoepelend 
programma, wordt het potentiële horeca- en cultuur
cluster op het knooppunt geactiveerd. Ook het winkel
lint in de Czaar Peterbuurt krijgt een nieuwe impuls. 

4. Bebouwing in de nieuwe situatie. 



/ 
/ 

'/ < ' . 

~ - ~.J~~! •';".,~ I 

! • ~ . · : I 

' ' 
q~ :/ : 

I I 
I I 

I L 
I L I t t ' ' 'V ' (h telaccenten : 4.3 zichtlijnen en _ oog : 

t dcll~~ ,.,. .. ,_"_.. 

' I 
' ' 
:4.2 morfologische systemen 

' 
' I 
I 
1 

' ' I 
I 

' I 
I 

' 
;4.1 massa 

4. BEBOUWING 
bestaand 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

:4 BEBOUWING 
, nieuw 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' 
' :4.6. progr:ma 

:~;ill . 
'"-:= : ~ ......... 
I 

' ' 

' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

3.5 Bebouwing 

1 

• l prnnramma I 4.5 zonen'\ "" 
:~~ . 
~-·· . I"""" • I"'""' IC~oa> 
... 1 

~-.. I-I 
I 
I 

'I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

: 4.4 ochtingen en openingen 
'~e rlrllt 
:""""' loptllllnq 

STEDEBOUWKUNDIG PLAN 

,,,,,,,,, ~~' '' '''' ~~ 0 

137 



138 

STEDEBOUWKUNDIG PLAN 3.5 Bebouwing 

BEBOUWING SINGELGRACHT 

1. Voor de interventie in de Singelgrachtzone worden 
twee bestaande gebouw(ensembles} gesloopt. Het 
gaat hier om een vooroorlogs arbeidersblok, zonder 
monumentale waarde en een appartementenblok uit de 
jaren '80, dat in de plaats is gekomen van de Funen
kerk. Beide gebouwen zijn geen representatieve beëin
diging van de Singelgrachtzone en doe nog geen recht 
aan de wijkoverkoepelende functie die de gebouwen 
aan het knooppunt kunnen hebben. 

2. De tweede stap is het opnieuw opvullen van het ka
vel, door één groot volume, zodat een eenduidige kop 
naar het knooppunt wordt gemaakt en de straatwand 
afgemaakt wordt. 

3. Vervolgens wordt de massa geplaatst in de situatie. 
De kant aan de zijde van de Oranje Nassaukazerne 
wordt afgeschuind richting die kazerne, parallel met de 
straat. Tevens wordt een hap uit het volume genomen, 
waardoor beaccentueerd wordt dat het gebouw een 
kop is. Hierdoor ontstaat bovendien een semi-open
baar binnenterrein. 

4. De twee hoogte-accenten volgen uit de stedebouw
kundige analyse en staan op het eind van diverse 
zichtlijnen. Het hoogte-accent aande Singelgrachtzijde 
vormt tevens een be"1"ndiging van de serie urban villa 's. 
Dit volume met twee hoekaccenten refereert boven
dien aan het oertype Grand Hotel, waarvan het Amstel 
Hotel een prototype is. 

5. Stap vijf is het maken van een aantal architectno
sche bewerkingen, die in het hoofdstuk over het archi
tectonisch ontwerp, verder uitgediept zullen worden. 

6. Het programma van het gebouw is onder te verde
len in drie categorieën. Parkeren gebeurt ondergronds. 
Daarboven zitten een aantal publieke functies. Deze pu
blieke functies spelen in op het potentiële horecaclus
ter (café I restaurant}, cultuurcluster (wijkbiblotheek 
en gallerie} en beleidsplannen. De wijkbibliotheek is 
oorspronkelijk gepland in het stedebouwkundige plan 
dat bureau Koolhoff voor de Czaar Peterbuurt heeft 
gemaakt. 
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STEDEBOUWKUNDIG PLAN 3.5 Bebouwing 

BEBOUWING KADIJKEN 

1. Voor de interventie op het Kadijkseiland moeten twee 
gebouwen worden gesloopt. Allereerst het tankstation 
waarvan het gebied vóór 2015 gesandeerd zal worden. 
Daarnaast zal een kantoorgebouw uit het einde van de 
20e eeuw worden gesloopt. Deze architectonische 
miskleun past qua typologie én programma niet bij het 
karakter van de Kadijken, en is bovendien geen repre
sentatieve toegang en beëindiging van de wijk. 

2. De interventie past zich qua schaal aan, aan de rest 
van de bebouwing op het oostelijke gedeelte van de 
Kadijken. Het gaat hier om het voormalige GEB ge
bouw, aquartis, en het voormalige rijksentrepot. 

3. Voor licht- en luchttoetreding is het volume uitge
hold. 

4. Een knik in het volume zorgt er enerzijds voor dat het 
bijzondere kopgebouw, dat naast het volume staat, in 
een soort nis komt te staan. Daarnaast wordt samen 
met de interventie aan de Singelgrachtzone een trech
tervormige ruimte gemaakt, die de 'sensatie' van een 
opening vanaf het knooppunt de Gooyer naar de Sarp
hatistraat wordt ervaren. Bovendien maakt het gebouw 
op deze manier een geste richting het knooppunt toe. 

5. Ook dit volume heeft op de kop een hoogte-accent. 
Op de plaats van de zichtlijn uit de Czaar Peterstraat 

6. Qua gevelritmiek en openingen moet de kop van het 
gebouw zich tonen als massa naar het knooppunt toe. 
Dit refereert aan de gesloten kopgevel zoals ook het 
aquartis gebouw en het naastliggende GEB gebouw 
dat hebben. 

7. In het gebouw zal overwegend gewoond worden, 
Aan de straatzijde is ruimte voor bedrijvigheid, wat 
past in het programmatische karakter van de buurt. 
Parkeren is ondergronds. 
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BEBOUWING CZAAR PETERBUURT 

De ontworpen volumes voor de Czaar Peterbuurt zijn 
gebaseerd op de ontwerpen die architectenbureaus 
Tom Frantzen en Hans Koolhoff voor deze plek hebben 
ontworpen. 

1. Het gekozen kavelligt op dit moment braak. Dat is 
overigens één van de redenen waarom de ruimte op 
het stedelijk scharnierpunt 'vervliegt'. 

2. De volumes nemen de rooilijnen van de bebouwing 
in de Czaar Peterbuurt over, waardoor er drie, voor de 
Czaar Peterbuurt karakterestieke smalle bouwblokken 
ontstaan. Oe nieuwe blokken moeten zich presenteren 
als één groot gebouw met subtiel abnderscheid tus
sen de verschillende panden, zodat het monumentale 
karakter van de karakterestieke 19-eeuwse blokbebou
wing in de buurt behouden blijft. 

3. Net als in het plan van Frantzen en Koolhoff wordt 
een dwarsstraat ingevoegd, om het lanste blok op te 
breken. Bovendien is dit gebaseerd op de ligging van 
de voormalige dubbeltjespanden, die op de plaats van 
het langste blok stonden. 

4. Oe voorzijde wordt begrensd door de rooilijnen van 
de Cruquiuskade en Oostenburgergracht Op deze ma
nier wordt de doorgaande beweging van het autover
keer, beschreven in de netwerkparagraaf, extra beac
centueerd. 

5. Voor licht- en luchttoetreding worden een aantal 
smalle binnenhoven gemaakt. Vanwege da maat van 
de binnenhoven, lopen deze niet helemaal door tot aan 
de begane grond. 
Oe koppen van de bouwblokken worden afgeschuind, 
op een wijze die refereert aan de kopblokken aan het 
andere uiteinde van de wijk, wat bleek uit de typologi
sche analyse. 

6. In plaats van de daken met een nok parallel aan de 
straat. wat karakteristiek is voor de seriematige wo
ningbouw in de buurt. wordt gekozen voor een st-back 
op de bovenste verdieping. 

7. Zoals ook bij de andere kopgebouwen, zal op het 
blok op dehoek van de wijk een hoogte-accent ko
men. 
Om tegemoet te komen aan de hedendaagse eisen 
voor daglichttoetreding zal een groot aantal ramen in 
gevel geplaatst moeten worden. Om het gebouw toch 
een massief uiterlijk te geven moeten de ramen zo diep 
mogelijk in het metselwerk worden geplaatst. 

8. Het programma's van de nieuwe volumes is gro
tendeels gebaseerd op het programma van de blokken 
van Frantzen en Koolhoff. 
Het gaat om woningen en woningen met een zorg-

functie in het langgerekte blok. Op de kop van andere 
volumes is plaats voor een horeca-gelegenheid en su
permarkt, wat recht doet aan de strategische ligging 
aan het knooppunt. Bovendien laat de afgeschuinde 
hoektypologie, een bijzonder programma toe. Aan de 
Czaar Peterstraat bevindt zich op de begane grond de
tailhandel, om aan te sluiten bij het potentiële winkellint 
in deze straat. 
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STEDEBOUWKUNDIG PLAN 3.5 Bebouwing 

BEBOUWING DAPPERBUURT 

1. Om de kop van de Dapperbuurt I Roomtuintjes te 
maken, is er voor gekozen om een gedeelte van deze 
portlekflats te slopen. 

2. Het nieuwe volumes is vervolgens wél weer opge
bouwd uit een vormentaal die regereert aan die van de 
Roomtuintjes. 

3. Vervolgens wordt het volume onder een scherpe 
hoek gezet en in lijn met de omliggende wegen, om het 
volume in te bedden in de stedelijke structuur en de 
omliggende wegen te begrenzen. Het open bouwblok 
wat hierdoor ontstaat vormt een intermediair tussen 
de Roomtuintjes en de Dapperbuurt, waardoor deze 
structure worden samengevoegd. 

4. De hoek van het bouwblok wordt afgeschuind, ener
zijds om een kop en geste te maken naar het knoop
punt, anderzijds om de scherpe hoek die het blok 
maakt te laten verdwijnen. 

5. Ten slotte wordt de kop van het volume opgelapt 
met een hoogte-accent. 

6. Het programma van het volume, zal overwegend 
wonen zijn. Alleen op de kop is ruimte voor een afwij
kend programma, bijvoorbeeld horeca, restaurant, of 
bedrijfsruimte. 
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BEBOUWING ZEEBURGERPAD 

1.Voor de interventie aan het Zeeburgerpad, hoeft al
leen een loods gesloopt te worden. 

2. Het kavel opgevuld met een volume met de hoogte 
die gelijk is aan de bebouwing op het Zeeburgerpad. 

3. Het hoogte-accent op de kop zorgt niet er niet alleen 
voor dat de 1,5 kilometer lange structuur een kop krijgt 
en het gebouw zich voegt binnen het ensemble van 
kopgebouwen, maar zorgt er ook voor dat de vrolijke 
chaos aan loodsen en bedrijfsruimtes, samen met het 
gebouw op de kruising met de Panamalaan, als een 
soort boekensteunen bij elkaar wordt gehouden. 

4. Zoals ook op de rest van het Zeeburgerpad het geval 
is, zal het programma bestaan uit een combinatie van 
wonen en werken. 
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DEELCONCLUSIE BEBOUWING 

In deze paragraaf waarin het bebouwingsconcept is 
gepresenteerd is op een ontwerpende manier getracht 
een antwoord te vinden op de volgende deelvraag: 

DEELVRAAG 4 
Hoe kunnen intervenlies in de bebouwde omgeving 
de aanwezige stedelijke ruimte op het knooppunt be
ter begrenzen en bovendien aansluiten op de achter
liggende ruimtelijke structuren en typologische ken
merken van die structuren, zodat de verscheidenheid 
aan structuren en wijkkaraklerestieken vanaf het 7 
stedelijk scharnierpunt afleesbaar worden? 

Deze deelvraag is door middel van een aantal ontwerp
beslissingen te beantwoorden. 

1. De ruimte wordt in alle richtingen begrensd door 
een volumes, die enerzijds de rooilijnen van de ach
terliggende bebouwing en anderzijds de rooilijnen 
van de infrastructuur volgen. Hierdoor worden de 
verschillende richtingen en ruimtes tussen de struc
turen in ervaarbaar gemaakt. 

2. Door middel van het plaatsen van kleine trechter
vormige pleintjes op de kop van de structuren wordt 
een 'sensatie van het binnengaan' van die structuur 
beleefd. 

3. De verschillende zichtlijnen zorgen er voor dat 
vanaf het scharnierpunt een voor een binnenstede
lijke context ongekende openheid kan worden erva
ren, zonder dat ruimte in het niets vervliegt, zoals 
voorheen het geval was. 
Samen met de hoogte-accenten van de kopgebou
wen kan het knooppunt bovendien van grote afstand 
al worden herkend. Een rol die de Gooyer niet alleen 
kan vervullen, omdat dil object niet vanuit alle rich
tingen zichtbaar is. 

4. Door de bebouwing op gepaste afstand Ie hou
den van de molen en de maximale bouwhoogte niet 
boven de molenwieken uil Ie laten steken, blijft de 
molen hel absolute middelpunt in de ruimte. leis wal 
kenmerkend is voor stedelijke scharniepunlen. 

5. Door op verschillende manieren, zeer direct of 
juist impliciet Ie verwijzen naar bestaande typolo
gieën in de achterliggende structuren, wordt de ver
scheidenheid aan structuren en verschijningsvor
men vanaf hel scharnierpunt ervaarbaar gemaakt 
Dil komt de ervaring van verschillende richtingen en 
daarmee de oriëntatie ook weer ten goede. 
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STEDEBOUWKUNDIG PLAN 3.6 Conclusie 

3.6. CONCLUSIE STEDEBOUWKUNDIG PLAN 

De in dit hoofdstuk behandelde deelontwerpen vormen 
samen het stedebouwkundig plan. 
Het ruimtelijk hoofdconcept is er op gebaseerd de 
kwaliteiten van een stedelijk scharnierpunt zoveel mo
gelijk uit te buiten. Dit houdt in dat niet geforceerd moet 
worden gezocht naar een manier om de centrale ste
delijke ruimte zoveel mogelijk in te kaderen, wat door 
de structuur van het water onmogelijk is. In plaats 
daarvan is de veelheid aan richtingen en zichtlijnen, 
de sensatie van openingen, de verscheidenheid aan 
ruimtelijke structuren en daarmee de openheid van het 
scharnierpunt maximaal uitgebuit. 
Openheid bestaat alleen bij de gratie van dichtheid. Dat 
wil zeggen dat de gewenste openheid pas valt te erva
ren als de aanwezige bebouwing juist ook gesloten ge
velwand en maakt. De ontworpen koppen dramatiseren 
vervolgens de samenkomst van alle structuren. 
Tussen de bebouwde structuren openen de verschil
lende richtingen zich, waar de verschillende netwerken 
doorheen lopen. Deze netwerken zijn consequenter 
doorgevoerd, waardoor het vinden van de juiste rou
te, een vanzelfsprekendheid is geworden. Bovendien 
worden de netwerken zoveel mogelijk begeleid door 
elementen in de openbare ruimte, die daardoor geas
socieerd kunnen worden met deze netwerken. En pas
sant worden daarmee de aanwezige openbare ruimtes 
in het gebied verbonden en beter bereikbaar gemaakt. 
Ten slotte wordt het knooppunt programmatisch opge
waardeerd, met functies die enerzijds aansluiten bij het 
huidige aanbod aan functies in de omgeving, maar dit 
aanbod anderzijds naar een wijkoverkoepelend niveau 
brengen. 

HOOFDVRAAG 
Welke ingrepen in de stedebouwkundige lagen on
dergrond, netwerken, openbare ruimte en bebou
wing, zijn nodig om de structuur van het stedelijk 
scharnierpunt rondom de molen de Gooyer te ver
duidelijken, zodat het knooppunt zijn logische func
tie als stedebouwkundig oriëntatiepunt kan vervul
len en de potentie als programmatisch en ruimtelijk 
zwaartepunt maximaal wordt benut? 

- In de ondergrondlaag is geen ingreep gedaan. Wél 
zijn de structuren in de ondergrondlaag, met behulp 
van de andere ingrepen, zichtbaar gemaakt aan de 
oppervlakte. 
- De aanwezige netwerken zijn consequenter doorge
trokken en volgen de ruimtelijke structuurdragers. 
- De aanwezige elementen in de openbare ruimte 
die de netwerken begeleiden zijn versterkt en con
sequent doorgetrokken. De aanwezige pleinen en 
stedelijke vlakken, hebben al voldoende kwaliteit. 
- Bebouwing is op een wijze geplaatst dat zichtlijnen 
worden getrokken, ruimtelijke structuren wordenaf
gemaakt en de verscheidenheid aan structuren dui
delijk wordt gemaakt. Dit zonder dat de 'leegte' in 
het midden van het scharnierpunt wordt opgevuld. 
- De toevoeging van publiek programma, zoals hore
cagelegenheden, een hotel, een wijkbibliotheek etc. 
komt tegemoet aan de potentie van het knooppunt 
als programmatisch zwaartepunt. 
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ARCHITECTONISCH PLAN 4.1 Concept 

4.1 Architectonisch concept 

De stedebouwkundige en typologische analyse heb
ben aangetoond dat de kop van de Singelgracht een 
logische plaats is voor grootschalige hotelontwikkeling 
en dat het Grand Hotel als type hierin als onderlegger 
kan fungeren. 

De grote uitdaging die in gebouwontwerp lag, was de 
organisatie van een complex en multifuntioneel pro
gramma, dat volgde uit de programmatische analyse. 
Er is voor gekozen, om in lijn met het Grand Hotel, 
een aantal publieke functies op te nemen in het pro
gramma. Het gaat echter niet om faciliteiten voor de 
adelijke klasse, maar om culturele voorzieningen die 
volgen zijn aan behoeftes en potenties uit de directe 
omgeving. 
Het Grand Café volgt uit het potentiële horecacluster 
dat aanwezig is. De buurtbibliotheek is overgenomen 
uit het programma van eisen dat de gemeente heeft 
bepaald voor de kop van de Czaar Peterbuurt De gal
lerie sluit aan op de overvloedige aanwezigheid van 
ateliers in het gebied. Vervolgens zijn deze functies 
aangevuld met een buurttheater en sportvoorzieningen 
en vergaderfaciliteiten. 
Het idee achter deze stapeling van functies, is dat de 
toerist vanuit het hotel meteen kan beschikken over 
een aantal voorzieningen. Het hotel richt zich op een 
doelgroep die niet persé geïnteresseerd is in de grote 
attracties van Amsterdam, maar wil integreren in het 
culturele netwerk van Amsterdam. Dit kan door een 
culturele ambassade aan het hotel toe te voegen, zoals 
het Lloyd dat doet, of in dit geval, door enkele culturele 
buurtvoorzieningen op te nemen in het programma. 

Het openbare programma is midden in het gebouw ge
plaatst, waardoor het een decor vormt voor de hotel
gast. Dit is tevens een verwijzing naar het belangrijkste 
typlogische kenmerk van het Grand Hotel, het paleis
achtige decor, waardoor de gast zich onderdeel voelde 
van de welgestelde klasse. Daar omheen zijn kamers 
zo efficiënt mogelijk georganiseerd. 

Qua verschijningsvorm presenteert het volume zich als 
kopgebouw, het toegepaste grid houdt het gebouw bij 
elkaar en geeft het gebouw een sculpturaal karakter. 

Zowel in het gevelschema, als organisatie van de plat
tegronden wordt op verschillende wijzes gerefereerd 
aan de Grand Hoteltypologie, zodat het gebouw als 
type herkenbaar is. 
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ARCHITECTONISCH PLAN 4.2 Programma van Eisen 
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ARCHITECTONISCH PLAN 4.3 Ruimtelijke Opbouw 

4.3 RUIMTELIJKE OPBOUW 

De vertaling van het gestelde Programma van Eisen in 
plattegronden en doorsnedes is een proces van trial 
and error. Uiteindelijk is het toch zaak om een logisch 
systeem hierin aan te brengen. Daarom is in deze pa
ragraaf een stapsgewijze ruimtelijke opbouw van het 
ontworpen hotel gegeven. 

1. De eerste stap is het bepalen van het stramien. Dit 
is gedaan aan de hand van twee maten. Allereerst de 
maat van een standaard hotelkamer, in dit geval een 
kamer van 22m2

. Tevens moet het mogelijk zijn om te 
parkeren onder het gebouw. Bij de gekozen breedte 
van het stramien van 7,8m, kunnen drie parkeerplek
ken naast elkaar worden gerealiseerd. 

2. De meest efficiënte ontsluitng van de kamers is door 
middel van een corridor. 

3. In het midden van het gebouw is de publieke zone 
geplaats. Aan de binnenkant vormt dit het decor voor 
het hotel, met de corridors als bufferzone tussen open
baar en privé. Bovendien zijn de kamers maximaal naar 
buiten gericht. 

4. Door het verbinden in de dwarsrichting, ontstaan op 
de hoeken enkele bijzonder kamers. Het stramien in 
de langsrichting is gebaseerd op de kamergrootte, de 
grootte van de publieke voorzieningen in de kern en het 
stramien voor het ondergronds parkeren. 

5. De utilitaire voorzieningen bevinden zich in de twee 
haken van het gebouw, die volgen uit het stedebouw
kundige plan. 

6. Het concept van kamers aan de buitenzijde en open
bare voorzieningen wordt op iedere verdieping doorge
voerd, waardoor een openbaar atrium ontstaat. 

7. Ondergronds bevinden zich een laag parkeren en 
logistiek. 

8. Om het publieke programma van het hotel zichtbaar 
te maken aan de straat, steekt dit programma aan de 
Zeeburgerstraat door en toont zich op de onderste 
twee verdiepingen. 

9. De openbare functies worden als 'doosjes' in de 
centrale ruimte gehangen. 

Dee 
De vertaling van het gestelde Programma van Eisen in 
plattegronden en doorsnedes is een proces van trial 
and error. Uiteindelijk is het toch zaak om een logisch 
systeem hierin aan te brengen. Daarom is in deze pa
ragraaf een stapsgewijze ruimtelijke opbouw van het 
ontworpen hotel gegeven. 

1. De eerste stap is het bepalen van het stramien. Dit 
is gedaan aan de hand van twee maten. Allereerst de 
maat van een standaard hotelkamer, in dit geval een 
kamer van 22m2. Tevens moet het mogelijk zijn om te 
parkeren onder het gebouw. Bij de gekozen breedte 
van het stramien van 7,8m, kunnen drie parkeerplek
ken naast elkaar worden gerealiseerd. 

2. De meest efficiënte ontsluitng van de kamers is door 
middel van een corridor. 

3. In het midden van het gebouw is de publieke zone 
geplaats. Aan de binnenkant vormt dit het decor voor 
het hotel, met de corridors als bufferzone tussen open
baar en privé. Bovendien zijn de kamers maximaal naar 
buiten gericht. 

4. Door het verbinden in de dwarsrichting, ontstaan op 
de hoeken enkele bijzonder kamers. Het stramien in 
de langsrichting is gebaseerd op de kamergrootte, de 
grootte van de publieke voorzieningen in de kern en het 
stramien voor het ondergronds parkeren. 

5. De utilitaire voorzieningen bevinden zich in de twee 
haken van het gebouw, die volgen uit het stedebouw
kundige plan. 

6. Het concept van kamers aan de buitenzijde en open
bare voorzieningen wordt op iedere verdieping doorge
voerd, waardoor een openbaar atrium ontstaat. 

7. Ondergronds bevinden zich een laag parkeren en 
logistiek. 

8. Om het publieke programma van het hotel zichtbaar 
te maken aan de straat, steekt dit programma aan de 
Zeeburgerstraat door en toont zich op de onderste 
twee verdiepingen. 

9. De openbare functies worden als 'doosjes' in de 
centrale ruimte gehangen. 
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ARCHITECTONISCH PLAN 4.4 Gevel 

4.4 GEVELOPBOUW 

1. Het stedebouwkundige volume gewikkeld in het 
gekozen grid. Het grid is gekozen vanwege zijn flexi
biliteit in de mogelijke grootte van de kamers en de 
verticaliteit. 

2. Het openbare programma in de plint wordt getoont 
door dubbelhoge ramen. 

3. De gevel aan de Sarphatistraat is uitgelijnd op de 
Oranje Nassaukazerne. 

4. Door middel van set backs is aangesloten op de ach
terliggende structuur, zonder dat daarbij het concept 
van de stedebouwkundige kop, hoeft te vervallen. 

5. De afschuining van de hoeken is een verwijzing naar 
de bijzondere hoekaccenten van de Grand Hoteltypolo
gie. Bovendien wordt hiermee duidelijk gemaakt waar 
de extra ingangen van het gebouw zitten. De set back 
van de middenbeuk, is een referntie naar het Mansar
dedak van het Grand Hotel. 

6. De voorgevel is geknikt om deze gevel vanaf de 
straat een menselijkere maat te geven. Van grotere 
afstand kan nog wel de overweldigende ritmiek van 
raamopeningen worden ervaren. De torens zijn ge
knikt, zodat vanuit de kamers in het middendeel verder 
weg kan worden gekeken. 

7. Met behulp van het concept, waarin de gevels van 
het hotel worden gevouwen, is ook de hoofdingang 
gecreëerd. De ingang naar de parkeergarage zit aan de 
Sarphatistraat. 

8. Het gebouw wordt verknoopt met zijn omgeving door 
middel van een element, dat het gebouw soms op een 
voet zet, soms een plint is en soms een veranda is. 

9. De middenbeuk krijgt een ander gevelritme, om de 
rigide gridstructuur verder op te delen. Borstweringen 
zorgen voor horizontale belijning. Verschillen in de 
diepte van de ramen geven sommige geveldelen een 
horizontaal of juist verticaal karakter. Verder wordt er 
gespeeld met de diepte van het kozijn en de aanwezig
heid van Franse balkons. 
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Fig.61 
Impressie Singelgrachtzijde 
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Flg.62 
Impressie vanaf knooppunt 
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Fig.63 
Impressie entree buurtbibliotheek en 
Hotel 
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Fig.64 
Impressie interieur publieke bin
nenruimte 
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Fig. 15 Marion Hotel 
http://www.oudwest.amsterdam.nVcontents/pages/129540/trouwenmarriott.jpg 

Fig. 17 Pari< Hotel 
http://www.about-amsterdam-hotels.nVphotos/436_parl<hotelbig.jpg 

Fig 19. Byzantium 
http://archigulde.free.fr/PH/PaBa/AmS/AmsterdamByzantiumOMA.jpg 

Fig. 20 Centre Hotel 
http:/ /Images. travelnow. cornthotelimages/s/031 000/031433A .jpg 

Fig. 21 Funenerl< 
http:/ /fasl mediamatlc. nVf/psjq/lmage/604/ 4454-4 00-251 . jpg 

Fig. 24:Kopbebouwing 
Zeemanshuis, Kadijksplein 17-18 
De voorgevel aan het Kadijksplein na de verbouwing, waartJij het gebouw met een etage werd verhoogd. Rechts de Hoogte Kadijk. 
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Datering: 1914-1915 
Herl<omst Stadsarchief; Archief van Architectenbureau Baanders 
Documenttype: foto 
Vervaardiger: Bernard F. Eilers (fotograaf) 
Geografische naam: Kadijkspleln 17-18 

Fig 28. Stadsvemieuwingsblokken 

:Fig 29. 
Kolenopslag GEB gebouw 
http://farm1 .static. flickr.com/41/7883577 4 _ 4251 eecc94.jpghttp://www. funda.nVkoop/amsterdam/appartement-2931 8754-kruithuisstraat-140/fotos/ 

Fig. 31 Pakhuis 
http:/ /www. vanstigt.stijlbox. n VVIibrary/download/5 77 4 7 

Fig .32 
Kadijk, Hoogte 202 
Maken van de bovenbouw van het Centraal Station dflf Gemeente-Eiectric~e~swerl<en. 
Datering: 1902 
Herl<omst Stadsarchief; Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht; bouwtekeningen 
Documenttype: bouwtekening 
Rechthebbende: Stadsarchief Amsterdam 
Geografische naam: Hoogte Kadijk 202 

:Fig.33 
Kadi jk, Hoogte 202 
Maken van de bovenbouw van het Centraal Station der Gemeente-EiectTicite~swerl<en. 
Datering: 1902 
Herl<omst Stadsarchief; Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht; bouwtekeningen 
Documenttype: bouwtekening 
Rechthebbende: Stadsarchief Amsterdam 
Geografische naam: Hoogte Kadijk 202 

Fig. 34 binnenhof 
De smalle binnenzijde van het standaard bouwblok. 
Foto: Stadsarchief 1952 

Flg.35 bedrijvigheid 
Op de benedenverdieping aan de Czaar Peterstraat bevonden zich oorspronkelijk tal van winkels. Hier Czaar Peterstraat 91 
Foto: Stadsarchief 1935 

Fig. 36 Hoektype 
Peterstraa~ Czaar 23-37 
Links is de Eerste eoehoornstraal 
Datering: 1 april 1969 
Herl<omst Stadsarchief; Collectie foto's eigen fotodienst 
Documenttype: foto 
Vervaardiger: J.M. Arsath Ro'is (fotograaf) 
Rechthebbende: Stadsarchief Amsterdam 
Geografische naam: Czaar Peterstraat 23-37 
Afbeeldingsbestand: 010122025499 

Fig 37 Koptype 
Peterstraat, Czaar 199-209 
Rechts Conradstraat 175. 
Datering: augustus 1983 
Herl<omst Stadsarchief; Collectie foto's eigen fotodienst 
Documenttype: foto 
Vervaardiger: lno Roëll (fotograaf) 
Rechthebbende: Stadsarchief Amsterdam 
Geografische naam: Czaar Peterstraat 199-209 

Flg.38 
http://www.dekey.nl/top/buurten/czaar-peterbuurl/; bekeken op 15-03-2010 

Flg.39 
http:/ /www. nieuwbouw. amsterdam.nl/contents/35977 /nczaarpeterstraat jpg; bekeken op 15-03-201 0 

Flg.40 
Blankenstraat 87 -95/Peterstraat, Czaar 88-96 
Bouwen van tien percelen. opstand voor- en achtergevels, onderpui, drsneden AB en CD, plgr.boven- en benedenverd., fund,palenplan, balklaag 
Datering: 1879 
Herl<omst Stadsarchief; Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht; bouwtekeningen 
Documenttype: bouwtekening 
Vervaardiger: W. F. Krol (architect) 
Rechthebbende: Stadsarchief Amsterdam 



Flg.41 
Bouwtekening van het brede type, waartij per verdieping twee woningen woroen ontsloten door één porUek. 
Cruquiusstraat 2-4/Peterstraat Czaar 39-49 
Bouwen van vierenzestig arbeiderswoningen. opstand voorgevel, doorsneden, plattegronden 
Datering: 1878 
Her1<omst: Stadsarchiel; Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht; bouwtekeningen 
Oocumenttype: bouwtekening 
Vervaardigers: G. B. Salm (architect) en van Vollenhoven (architect) 
Rechthebbende: Stadsarchief Amsterdam 

Fig. 45 
Dapperstraat 15-25 
Bouwen van zes percelen. 
Datering: 1676 
Her1<omst: Stadsarchief; Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht; bouwtekeningen 
Oocumenttype: bouwtekening 
Vervaardigers: J. Zielschat (architect) en W. Zielschat (architect) 
Rechtllebbende: Stadsarchief Amsterdam 
Geografische naam: Dapperstraat 15-25 

Fig. 54 
De hoek van het Eerste American Hotel 
Datering: 1863 
Her1<omst Stadsarchiel; Collectie Atlas Oreesmann 
Oocumenttype: tekening 
Vervaardigers: Tymon Meijer (tekenaar) en Tljmon Meijer (tekenaar) 
Geografische naam: Leidseplein; Leidseplein 26-30 

Fig. 29 
Wintertuin anno 1909 
Warmoesstraat 175-163 
Wintertuin van Hotel 'Krasnapolsky' 
Datering: 1909 (ca.) 
Her1<omst Stadsarchief; Collectie foto-afdrukken 
Oocumenttype: foto 
Geografische naam: Warmoesstraat 175-183 

Fig.60 
Oe huidige representatieve voorgevel aan de Dam 
http:/ /www. gweep. neV-sakValbumS/ Amsterdam-2005/krasnapolsky.jpg 
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