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Inleiding 
De Singelgracht van Amsterdam is het over
blijfsel van de vestingwerken rondom de stad. 
Parallel aan het water ligt de Schans: de grond 
vlak achter de voormalige omwalling. Haar 
gelaagde verschijning is het resultaat van een 
complexe transformatie die zich zowel geogra
fisch als theoretisch op het grensvlak van de 
historische en de mode me stad heeft afge
speeld. 

De intrede van het moderne tijdperk gedurende 
de negentiende eeuw betekende een drastische 
verandering van omvang en vorm voor de Euro
pese stad. Ze kreeg te maken met een expande
rende bevolking die zich in toenemende mate in 
een stedelijke setting wilde vestigen. De nood
zaak tot huisvesting maakt dat steden overal in 
Europa buiten hun historische oevers treden. 

Om een beter begrip te krijgen van deze 
ontwikkeling in het geval van Amsterdam gaat 
het eerste hoofdstuk Singelgracht: een 
verkenning dieper in op de verschillende 
onderdelen van de transformatie. In de para
graaf Transformaties op de Schans is dank
baar gebruik gemaakt van het cartografische 
en historisch onderzoek van het Langsdoor
snede Atelier Amsterdam. Vervolgens worden 
de geschiedenis en de huidige positie van de 
Singelgrachtzone in de paragraaf van Waf naar 
Fringe geduid met het theoretische gereed
schap van het beg rip fringe-belt. Tot slot worden 
in de paragraaf Kader en Kapitaaf de agenda's 
van de 'agents of change' onderzocht en wordt 
de status van de zone in de beleidsstukken van 
Amsterdam afgezet tegen de potentie van het 
gebied v~~r de mechanismen van kapitaal. 

Om het gehele verhaal enige context te geven 
wordt in Intermezzo: Wenen de transfor
matie van de vestingzone in Wenen bestudeerd 
en onderzocht op historisch-morfologische 
parallellen en verschillen. 

Dit onderzoek heeft geleid tot een stelling
name ten aanzien van de Singelgrachtzone als 
stedelijk element met ongerealiseerde poten-

ties. Deze stellingname berust voornamelijk op 
het constateren van een heterogeen karakter 
in morfologische, architectonische en program
matische betekenis en een lacune in de houding 
van de beleidsmaker ten aanzien van het 
gebied. Hierbij wordt de zone ge'interpreteerd 
als zijnde in afwachting van een eenduidige 
strategie. 

In het Manifest voor de Singelgracht
zone, wordt een dergelijke strategie geformu
leerd. Hiervoor wordt de genuanceerde toon van 
de analyse verruilt voor het retorische geweld 
van een manifest. 
In dit manifest komen aile onderzochte aspecten 
samen in een strategie die het ongerealiseerde 
potentieel van de Singelgrachtzone aanboort. 
Dat wordt gedaan door de verdichtingambities 
van Amsterdam en de de commerciale mogelijk
heden van de zone te verknopen aan steden
bouwkundige en architectonische thema's. 
Kort door de bocht betekent dit: hogere gebou
wen met een kleinere voetafdruk. 
De lezer die zich niet aangetrokken voelt tot de 
aanloop naar het manifest wordt aangeraden 
het voorafgaande onderzoek over te slaan. Het 
manifest is uitstekend opzichzelf te lezen. 

Tot slot wordt op twee locaties in de zone een 
experiment ondernomen waarbij het manifest 
volgens twee verschillende methodes getest 
wordt. Hoewel ze verwant aan elkaar zijn putten 
de methodes uit verschillende dogma's van de 
stedenbouw. Aan de ene kant krijgt het moderne 
ideaal van objecten die in een veld staan een 
kans zich te bewijzen in een binnenstedelijke 
setting. Aan de andere kant worden de moge
lijkheden verkend van hoogteaccenten in het 
bestaande fringe-belt weetsel. 

Tussen Zaag en Raam gaat over een deel 
van de Marnixstraat dat aangepakt wordt met 
een radicale strategie die korte metten maakt 
met de bestaande stadsplattegrond. In de geest 
van de grote stadsdoorbraken van de cityvor
ming wordt er een nieuwe structuur geprojec
teerd vanuit tabula rasa. 
Rondom de Amstel staat in het teken van 
een zachtere methode. Het segment van de 
zone dat ooit onderdeel uitmaakte van Samuel 
Sarphati's plannen wordt kritisch bestudeerd en 
twee kavels worden aangewezen als kandidaat 
v~~r een hoogteaccent. 
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1 Singelgrachtzone: 
een verkenning 

In dit eerste hoofdstuk van het beschrijven van de 
Singelgrachtzone wordt gekeken naar de ontwikkeling 
van het gebied gedurende de groei van Amsterdam. Bij 
deze beschouwing staat de rol van de Singelgrachtzone 
als stedelijk element tussen de historische binnenstad en 
haar uitbreidingen centraal. ' De verkenning bestaat uit drie 
onderdelen. Een historische uiteenzetting met de zone als 
onderwerp wordt aangevuld met een theoretische reflectie. 
Tot slot volgt er een kritiek op de status van de zone zoals in 
het huidige beleid wordt gepraktiseerd. 

1. De zone die wordt aange
nomen in dit onderzoek is 
gebaseerd op moriologische 
begrenzingen die in de loop der 
tijd zijn ontstaan Daarnaast 
vo rmen huidige bestuurlijke 
grenzen een aanleiding. Als 
begin en eindpunt van de zone 
worden respectievelijk het spoor 
langs het Haartemmerplein en 
de Nieuwe Vaa rt genomen . Het a-. 
spoor langs hel Haartemmer-
plein dat een duidelijke barrière 
vormt aan de westzijde, en de 
Nieuwe Vaart als begrenzing 
van de Singelgracht als 
lineaire waterstructuur. Voor het 
onderzoek naar de transformatie 
van de gehele voormal1ge 
vestingzone wordt ve rwezen 
naar de publicatie van het atelier 
Amsterdam Langsdoorsnede 
Amsterdam. 
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Transformaties op de Schans 
Voor de Singelgrachtzone zoals die vandaag aangetroffen kan 

worden in Amsterdam is het ontstaan van de militaire verdedigingswer
ken van prominent belang geweest. De planvorming van de Amster
damse omwalling kent grofweg vier chronologisch genaamde stadia. 
De Eerste Uitleg ( 1579-1591) en de kort daaropvolgende Tweede Uitleg 
(1591-1596) vonden plaats in de laatste helft van de zestiende eeuw. 
Gunstige economische omstandigheden als gevolg van overzeese 
handel en scheepvaart hadden geleid tot een groeiende bevolking met 
een woningbehoefte waar de stad niet meer in kon voorzien zonder uit 
te breiden . Daarnaast was er een militair belang bij een nieuw verdedi
gingswerk voor Amsterdam. Tegen modern geschut was de toenmalige 
stenen ommuring van de stad niet bestand wat noopte tot een zwaar
dere fortificatie in de vorm van een aarden omwalling met bolwerken. 
Tevens was er een economisch aspect verbonden aan de uitbreiding 
wat tijdens de Tweede Uitleg resulteerde in het aanplempen van drie 
eilanden (Uilenburg, Marken, en Rapenburg) ter vergroting van het 
havenfront. 

Het inwonertal groeide van 30.000 inwoners in 1570 tot 100.000 in 
1622 waardoor de Tweede Uitleg al snel niet meer voldoende ruimte 
bood. Noodgedwongen werden er steeds meer huizen buiten de stads
wal gebouwd. Dit zogenaamde 'buitentimmeren: wat refereerde naar 
het gebruik van hout en de karige kwaliteit van de bebouwing, vormde 
een zorgwekkende ontwikkeling vanuit militair strategisch oogpunt 
omdat het schootsveld vanaf de wal werd belemmerd. Daarnaast 
bestond er een groeiende behoefte aan woningen voor een nieuwe 
elite van handelslieden waarvoor binnen de bestaande stadsmuren 
nauwelijks plaats was. 

Stadstimmerman Hendrick Jacobsz Staets tekende voor een ambi
tieuze uitbreiding met drie nieuwe gordelgrachten en een buitensingeL 
De beroemde regelmatige concentrische vorm van de nieuwe grach
tenstructuur was een gestileerde voortzetting van de zestiende-eeuwse 
stadsvorm. Het visionaire plan van Staets werd in eerste instantie enkel 
uitgevoerd aan de westzijde van de stad. Deze Derde Uitleg (1610-
1615) liep van het IJ tot de tegenwoordige Leidsegracht Daar sloot de 
nieuwe wal aan op de oude wal van de Tweede Uitleg met behulp van 
een dwarswal als verbindingsstuk. Hier worden de eerste contouren 
zichtbaar van de Singelgrachtzone zoals deze in dit onderzoek behan
deld wordt. 
De uitbreiding van de Derde Uitleg bestond globaal uit vier onderdelen : 
1. Eerste aanzet van de drie nieuwe hoofdgrachten; de Heeren-, 
Prinsen- en Keizersgracht die het concentrische patroon van de voor
malige stadsgracht op gestileerde wijze voortzetten, en waarbinnen de 
bouwblokken op geometrische basis werden herverkaveld. 
2. De Westelijke haveneilanden. Op de eilanden, die net als bij de 
Tweede Uitleg werden aangeplempt om nog meer locaties dicht bij het 
winstgevende water van het IJ te creëren, vestigde zich houtopslag, 
scheepswerven en ankersmederijen. 
3. De Haarlemmerbuurt Hier werd de grond opgekocht en streng 
geometrisch herverkaveld. In de Haarlemmerbuurt bevonden zich voor-
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namelijk houtkoperijen, pakhuizen en kleine bedrijvigheid. 
4. De Jordaan. Het genoemde 'buitentimmeren' was in dit gebied al 
behoorlijk uit de hand gelopen volgens een patroon dat grotendeels 
de bestaande waterlopen volgde en dat haaks stond op de concen
trische beweging van de nieuwe grachtengordel. Dit reeds bevolk1e 
gebied kwam binnen de nieuwe stadswal te liggen waarbij het systeem 
van waterlopen werd geformaliseerd in de verkavelingstructuur van de 
huidige Jordaan. 

Het ging Amsterdam buitengewoon voorspoedig in de loop van de 
zeventiende 'Gouden Eeuw: Had de stad in 1622 nog 100.000 inwo
ners, in 1650 was dit aantal gegroeid tot 170.000 en de prognose was 
dat deze explosieve bevolkingsgroei zou doorzetten. 
De buitenhoek van de verbindende dwarswal bij de Leidsegracht bleek 
een militair kwetsbaar punt en een doorn in het oog van de strate-
gen belast met de verdediging van Amsterdam. Daarnaast creëerde 
toenemende havenactiviteit op de oostelijke eilanden een noodzaak 
dit gebied uit te breiden en te beschermen met fortificaties. Zodoen-
de werden er plannen gesmeed voor een nieuwe uitbreiding van de 
stadswal die doorgetrokken zou worden over de Amstel tot aan het IJ. 
Deze Vierde Uitleg 1656-1663 aan de oostzijde van de stad kan gezien 
worden als een completering van de Derde Uitleg en het ambitieuze 
plan van Staets. Stadsarchitect Daniël Stalpaert (1615-1676) leidde de 
stadsuitbreiding. 

De uitbreiding van de Vierde Uitleg bestond grofweg uit de volgende 
onderdelen: 
1. Het voortzetten van de drie grachtengordels; de Heeren-, Prinsen- en 
Keizersgracht, welke werden verlengd tot aan de Amstel. 
2. De aanleg aan de oostzijde van de Amstel van de nieuwe Heeren-, 
Prinsen- en Keizersgracht richting het IJ. 
3. Een beëindiging van de concentrische beweging met de uitbreiding 
van de dijk aan de oostzijde van de stad. Deze werd aangeplempt tot 
volwaardig haveneiland en ingedeeld in de Hoogte Kadijk, die dienst 
deed als waterkering, de Laagte Kadijk en het Entrepodok, gelegen 
tegenover de Plantage. 
4. Het aanplempen van drie nieuwe haveneilanden aan het IJ; Katten
burg, Oostenburg en Wittenburg. 

De riante economische positie van Amsterdam gedurende de 
zeventiende eeuw, maar bovenal het militaire profijt van een omwalling 
tot aan het IJ, stimuleerde een dergelijke grootschalige uitbreiding die 
bovendien in één keer werd voltooid. Althans, dat gold voor de nieuwe 
wal en bastions want de ontwikkeling van de stad verliep minder roos
kleurig dan gehoopt. 
Met de onteigening en bouwrijp maken van een enorm grondgebied 
had het stadsbestuur een groot financieel risico genomen. Gedurende 
de tweede helft van de zeventiende eeuw raakte de economie in het 
slop en de immigratie naar de stad stagneerde. Interesse in kavels in 
het nog onontwikkelde gebied ten oosten van de Amstel was nihil en 
het stadsbestuur zag zich genoodzaakt een deel van de grond binnen 
de nieuwe omwalling op andere wijze te exploiteren. Vanaf 1683 gaf 
ze op de Plantage kavels uit bestemd voor de aanleg van tuinen en 
lusthoven en werd bebouwing ten behoeve van wonen of bedrijvigheid 
verboden. Dit leidde ertoe dat de Plantage zich kon ontwikkelen als het 
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belangrijkste wandel- en recreatiegebied van toenmalig Amsterdam. 
Het financieel ongelukkige besluit tot de Vierde Uitleg had als 

consequentie dat Amsterdam zich tot in de negentiende eeuw kon 
ontwikkelen binnen haar stadsmuren. In vergelijking met andere steden 
was de Amsterdamse omwalling van een unieke omvang en omspande 
met een lengte van bijna 14 kilometer een gebied van circa 725 ha.2 

Binnen dit gebied was er een constante dynamiek van ruimtegebruik, 
terwijl de onderliggende fysieke structuur van de stad vrijwel ongewij
zigd bleef. Toch bleek in de loop van de negentiende eeuw de ruimte 
binnen deze formidabele omspanning te beperkt voor een moderne 
stad in opkomst. 
Na een sterke daling van het inwonersaantal aan het begin van de 
negentiende eeuw, veroorzaakt door de 1\Japoleontische overheersing, 
begon de bevolking van Amsterdam weer uit te dijenJ_ In de negen
tiende en twintigste eeuw werden de verdedigingswerken dan ook 
langzaam getransformeerd en opgenomen in de stad . Gedurende 
dit proces verloor de Singelgrachtzone langzaam de consistentie als 
stedelijk element die ze bezat in haar rol als fysieke grens van de 
stad. Zie de kaartenbijlage voor een gedailleertde kaart van Gerred de 
Broen vlak voor er begonnen werd de omwalling te slechten. 

Het einde van de Wal 
Historicus en theoreticus Arnold van der Valk ziet de Wet op de 

Militaire Landsgronden van 16 november 1814 als de aanvang van dit 
proces.• Deze wet behelsde allerlei veranderingen in de eigendomssi 
tuatie van relevante vestingwerken door het gehele land. Maar ten tijde 
van het verschijnen van deze wet waren de poorten, muren en wallen 
van Amsterdam al enige tijd onderhevig aan verval. Door het verlies 
van hun defensieve functie, welke tegen het einde van de achttiende 
eeuw was verschoven naar de Hollandse Waterlinie, werd de zes meter 
hoge stadswal waar deze in verval raakte niet meer gerepareerd of 
zelfs afgebroken tot twee voet bovengronds.s 
Vanaf 1803 begint het gemeentebestuur zelfs met de officiële verkoop 
van gordijnsegmenten. 6 De delen van de wal die er het beroerdst voor 
stonden , of een deel waar een particulier een bouwaanvraag voor 
deed, werden als eerste afgebroken en verpacht. Ook de zeventiende
eeuwse stadspoorten, de Muiderpoort uitgezonderd, werden geslecht. 
Dit proces was al in 1794 begonnen nadat een storm korte metten had 
gemaakt met het verzwakte bolwerk Reguliers en er besloten werd tot 
afgraving. In 1811 was de wal van Amsterdam al tussen bolwerk Jaap 
Hannes en het gordijn Rijk-Rijkeroord ontmanteld _? Deze praktijk werd 
enigszins gedoogd door de Kroon die de rechtmatige eigenaar was van 
de militaire verdedigingswerken. Maar met de wet van 1814 kwam de 
gemeente Amsterdam in het bezit van haar eigen omwalling, de bijho
rende gronden en eventuele bebouwing waardoor deze praktijk van 
afbraak officiëlere vormen aan begon te nemen. 

Rond deze tijd was het gebied buiten de Singelgracht nog maar 
schaars bebouwd met enkele woningen, herbergen, windmolens, en 
wat fabriekjes. In 1795 werden buiten de omwalling slechts 1156 huizen 
geteld, grotendeels gelegen rondom de Overtoom.8 

Binnen de omwalling, aanschurkend tegen de stadsgrens, waren 
reeds programmatische en morfologische condities van diverse aard 

2. W. Frijhoff & M. Prak, Oe 
geschiedenis van Amsterdam 

3. Prof d r. A. J.J. van der Va lk, 
Amsterdam In Aanleg, p.50 
1795221000 
1815: 180000 
1829: 196000 
1849: 247000 
1859243300 
1869 264700 
1879 317011 
1889: 408061 
1899: 510853 

4. Van der Valk. p.59 

s. P. Prins. de Ontmanteling van 
Amsterdam, p.95 

s. een gordijn o f courtine is het 
deel va n een vestingmu ur tussen 
twee bo lwerken en draag t de 
naam van beide. Bijvoorbeeld 
he t deel tussen de bolwerken 
Slotermeer en Ka rthuizer wordt 
aangeduid! als het gordijn 
Slotermeer-Karthuizer. 

7. Prins. p.95·97 

a. Van der Valk, p.6 1 
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ontstaan. Deze concentreerden zich rondom de poorten waar radiale 
routes de stad instaken. Hier kruisten die routes met de Schans; de 
smalle strook land aan de binnenzijde van de Wal. Op dergelijke 
plaatsen in de zone was de Schans getransformeerd tot een plein 
door een aanpassing in het verloop van de Lijnbaansgracht. Deze 
was overbrugd bij het Weesperplein, opgeschoven bij het Frederiks
plein9, overkluisd bij het Leidseplein en bij het Haarlemmerplein eindigt 
de gracht. 10 Rondom deze knooppunten kon men timmerplaatsen, 
paardenstallen en enkele kleine fabriekjes vinden . Tussen de knoop
punten op de bolwerken werd het beeld gedomineerd door molens en 
een enkel bolwerk was aangewezen als kerkhof." De bebouwing op 
de Schans beperkte zich tot touwslagerijen, welke baat hadden bij de 
lineaire structuur van de omwalling, opslagloodsen voor bouwmateriaal 
en een enkele woning. Op de kaart van Gerred de Broen zijn enkele 
interessante details te zien. 

Het ontmantelen van de vestingwerken ging vaak gepaard met de 
eerste aanplempingen van de Schans en de extra ruimte die ontstond 
werd ingevuld volgens het bestaande model. Dat wil zeggen dat ze 
opportuun werd benut voor zaken waar binnen de bebouwde kom 
geen ruimte meer voor was. In eerste instantie werden er, in navol
ging van steden als Arnhem, Utrecht en Haarlem, bomen geplant en 
enkele plantsoenen aangelegd waar de omwalling werd verlaagd. Na 
het slechten van het laatste gordijn in 1862 was er zelfs even sprake 
van een volledig gesloten bomencirkel rondom Amsterdam .12 Deze 
esthetische intenties moesten echter al snel wijken voor de realiteit van 
een moderne stad in opkomst. De ruimtebehoeften van industrie, het 
gevangeniswezen, militaire zaken, transport en spoedig ook woning
bouw claimden de vrijgekomen ruimte in de zone. 

Nog voor de gehele omwalling was ontmanteld werden vrijgekomen 
delen al geclaimd door de nieuwe bebouwingstypologie van het indus
triële tijdperk. Naast twee gasfabrieken vestigden zich in de eerste helft 
van de negentiende eeuw op en rond de voormalige stadswallen een 
zwavelzuur- en salpeterfabriek, een sal- ammoniakfabriek, een suiker
raffinaderij, een stoomzeepfabriek, een blauwververiL en een meekrap
fabriek.13 
In de tijdslijn is ook te zien dat al vrij vroeg in de negentiende eeuw 
de toegang tot de stad werd verrijkt met een nieuwe vorm van trans
port, namelijk de trein. De bijhorende stations, en met name station 
Weesperpoort, hebben een enorme impact gehad op de ruimtelijke 
ontwikkeling in hun directe omgeving. 
Er was geen overkoepelend plan voor de gehele afbraak van de 
omwalling, noch was er een visie om de nieuwe bebouwing op elkaar 
of op de bestaande stad af te stemmen. Het stadsbestuur kon de 
gevolgen van de verse structuren en gebouwen die ontstonden nauwe
lijks overzien, maar de economische baten van de landpacht des te 
beter. Opportunistische ad-hoc ingrepen creëerden zodoende fragmen
tarische condities op de Schans en de voormalige bolwerken. 

Sarphati 
Na twee eeuwen van inbreiding en schuiven met ruimte binnen 

de stadsgrenzen werd er door het bestuur van de stad grote terug-

9. toen nog Utrechtseplein 

10. C. van der Hoeven & J. 

Louwe, Amsterdam als stedelijk 
bouwwerk. p. 82 

11 . bolwerk Haarlem: Noorder· of 
Palmkerkhof. bolwerk Rijkeroord 
Westerkerkhof, bolwerk 
Karlhuizer : Karthuizer kerkhof, 
het Leidse kerkhof ten zuiden 
va n bolwerkOsdorp was met 
de Vierd e Uitleg binnen de stad 
komen Ie liggen. 

12. Prins, p.11 5 

13. Van der Valk, p.61 
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houdendheid betracht ten aanzien van verdere stadsuitbreiding. Als 
de gemeente al actie ondernam met betrekking tot ontwikkeling dan 
bleef dit beperkt tot de verkoop van de nog onontwikkelde grond die 
nog in haar bezit was. Dit gemeentelijke grootgrondbezit op en rond de 
vestingwerken was een erfenis uit de zestiende en zeventiende eeuw 
en de laatste stadsuitbreiding waar het bestuur een financiële kater aan 
had overgehouden. Ook een nieuwe grondwet in 1848 welke het natio
nale overheidsapparaat sterk liberaliseerde en decentraliseerde bracht 
geen beweging in de conservatieve houding van de gemeente. Door 
onzekerheid en angst voor financiële tegenvallers enerzijds, maar voor
namelijk door een gebrek aan besef van de ophanden zijnde stads
expansie, bleef het stadsbestuur geruime tijd passief. Illustratief voor 
dit gebrek aan besef is de verkoop van kavels in de Plantage welke 
de gemeente wegdeed tegen een prijs van fl. 1 ,28 per vierkante meter. 
In slechts tien jaar tijd werden diezelfde vierkante meters voor het 
tienvoudige doorverkocht.•• Stadsingenieur Van Niftrik schrijft hierover 
in zijn memoires: "In 1857 en veellater nog had de meest vooruitstre
vende Amsterdammer nog zóó weinig denkbeeld van de behoefte 
van uitbreiding der stad, dat de gemeente hun van de voorafgegane 
uitbreiding overgebleven gronden in de Plantage en langs de oevers 
van de Amstel, voor een spotprijs verkocht ... "'5 

De man die verandering bracht in deze situatie met radicale particu
liere initiatieven, vóór Van Niftrik zelf in beeld kwam met totaalplannen 
voor stadsuitbreiding, was de arts Samuel Sarphati. 
Bevlogen door de grandeur van steden als London, Brussel, Parijs en 
Hamburg begin 1850 had hij ideeën voor een nieuw, modern Amster
dam. Al halverwege de 19e eeuw duidde Sarphati de ontwikkeling van 
inbreiding met steeds grotere - openbare - gebouwen in de binnenstad 
aan met de term cityvorming. '6 Grondprijzen kwamen onder druk te 
staan ten koste van woonvoorzieningen waardoor Sarphati's overtui
ging van de noodzaak een nieuw soort stad te creëren gepaard ging 
met het besef dat de locatie daarvan buiten de oude stadskern lag. 
Zijn reizen door Europa hadden van Sarphati ook een man met een 
maatschappelijk ideaal gemaakt Een ideaal om het volk te verhef-
fen en kennis te laten nemen van de moderne wonderen van kunst, 

•• · Van der Valk, p.63 

1s. geciteerd in Van der Valk . 
p.224 

16. Van der Valk . p.63 
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wetenschap en techniek. De in 1852 door Sarphati opgerichte stichting 
de Maatschappij voor Volksvlijt gaf een tijdschrift uit met precies dit 
oogmerk, maar het uiteindelijke doel was een permanent tentoonstel
lingsgebouw: het Paleis voor Volksvlijt. 
Voor de omgeving van de Utrechtsepoort werd door de gemeente een 
concessie verleend tot het bouwen van het Paleis. In 1858 werd met 
de bouw begonnen en na de oplevering in 1864 zou het één van de 
kenmerkendste objecten in de Singelgrachtzone blijven tot het in april 
1929 volledig uitbrandde. 17 

Het proces rondom dit Paleis voor Volksvlijt is van enorm belang 
geweest voor de ontwikkeling van de Singelgracht 
Om te beginnen revolutioneerde Sarphati eigenhandig de Nederlandse 
bedrijfs- en bouwcultuur. Eerst door de uitgifte van aandelen die de 
bouw van het Paleis moest bekostigen. Een uitgifte die spectaculair 
goed verliep tegen iedereens verwachting in. 18 Later was hij verant
woordelijk voor de oprichting van twee banken; de Nationale Hypo
theekbank en de Nederlandse Krediet- en Depositbank. Dit systeem 
van kredietverlening door zelfstandige risicodragende instanties, dat 
Sarphati had afgekeken in Frankrijk, was Nederland daarvoor nog 
vreemd op een dergelijke schaal. Deze banken moesten een grote rol 
gaan spelen bij Sarphati 's latere plannen voor een nieuwe wijk rondom 
het Paleis voor Volksvlijt. Voor de aankoop van grond en de bouw van 
deze wijk richtte Sarphati de Nederlandse Bouwmaatschappij - NBM 
- op die daarna ook een grote rol zou gaan spelen bij de uitbreidingen 
buiten de Singelgracht 
Naast zijn belangrijke rol bij de oprichting van een aantal instanties 
welke een rol zouden blijven spelen bij de ontwikkeling van de stad, 
leverde Sarphati persoonlijk strijd voor de realisatie van specifieke 
plannen voor de inrichting rondom het Paleis van Volksvlijt. De locatie 
die Sarphati voor het Paleis op het oog had bij de Utrechtsepoort was 
gemeentegrond en deels militair gebied. Daarom was de concessie 
van het gemeentebestuur nodig om zijn plannen te realiseren. Het 
meest concrete obstakel hierbij waren plannen vanuit het Rijk om 
enkele kazernes rondom de Utrechtsepoort te vernieuwen . Na een lang 
proces werd er uiteindelijk een oplossing gevonden waarbij de kazer-

< 
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18. Van der Valk, p.172 



nes en aanverwante militaire gebouwen verhuisden naar hun huidige 
locatie aan de Sarphatistraat. 19 Naast plannen voor de directe omge
ving van het Paleis liggen ook aan de overkant van de Amstel herin
neringen aan Sarphati. Hij was hoofdverantwoordelijke voor de bouw 
van het Amstelhotel en betrokken bij de inrichting van de omgeving 
daarvan. Sarphati stelde ook de Weesperbelt, een voormalige vuilstort
plaats, beschikbaar voor de veemarkt die voorheen werd gehouden op 
het drilveld, nabij de Utrechtsepoort Ook een deel van het gebied aan 
de overkant van de Singelgracht, wat later de Pijp zou worden, was 
opgenomen in de plannen rondom het Paleis. 

Het belangrijkste resultaat van de ondernemende arts was echter 
een groeiend bewustzijn onder de bestuurders van de realiteit en de 
schaal van de stadsuitbreiding, en bovenal de noodzaak een positie te 
bepalen in dit proces. Sarphati's relatie met het gemeentebestuur was 
een zeer moeizame. Hij had een liberale kijk op de samenleving maar 
vond dat de overheid particuliere initiatieven diende te ondersteunen. 
De gemeente had in zijn beleving de verantwoordelijkheid een bijdrage 
te leveren aan projecten om een chaotisch stadsbeeld te voorkomen 
en ter bevordering van de economie en volksgezondheid. Bijvoorbeeld 
de aanleg van wegen, riolering en het ophogen van terreinen waren 
aspecten van stadsontwikkeling waarvan hij meende dat de gemeente 
die voor haar rekening diende te nemen. Het gemeentebestuur was 
echter zeer terughoudend en schuwde financiële verplichtingen.20 Het 
is dan ook niet vreemd dat periode de 1855 tot 1867 wordt geken
merkt door een moeizame verstandhouding van het passieve dagelijks 
bestuur van de stad en Sarphati's NBM met zijn geestdriftige bouwon
dernemingen. 

Van Niftrik 
De noodzakelijkheid van een plan voor stadsuitbreiding werd 

dringender na 1865. In dat jaar werden de gemeentelijke accijnzen 
afgeschaft waarmee definitief een einde kwam aan de scheiding van 
de stad en het omliggende gebied. Deze heffing was een instrument 
uit de nadagen van de periode waarin een stad als gesloten entiteit 
functioneerde, met een relatief 'harde' afbakening naar haar ommeland. 
Hoewel het functioneren van de vestingzone als fysieke barrière onver
minderd bleef, betekende deze afschaffing de symbolische doodssteek 
voor de constructie. Na het verlies van het militaire functioneren viel 
nu namelijk ook de administratieve afbakening van de stad niet langer 
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samen met de constructie van de omwalling. Het besluit markeert dan 
ook de aanvang van grootschalige bouwactiviteit aan de buitenzijde 
van de voormalige vestingwerken. 

Tot 1865 had de gemeente sporadisch grond verkocht op willekeu
rige locaties buiten de vestingwerken maar de vraag naar goedkope 
bouwgrond nam een enorme vlucht na de afschaffing van de accijns
wet. De wethouder Publieke Werken drong bij het stadsbestuur aan 
op een tijdelijke doch algehele verkoopstop in de aanloop naar een 
algemeen plan van uitbreiding. Als onderdeel hiervan werd stadsin
genieur Van Niftrik gevraagd een rooilijnenplan op te stellen voor het 
uitbreidingsgebied op en buiten de Singelgracht In afwachting van 
het plan stuurde de gemeente alle bouwaanvragen voor advies naar 
hem door en Van Niftrik maakte handig gebruik van deze positie om de 
verkoop van bouwgrond uit te stellen . In de nadagen van 1866 presen
teerde Van Niftrik zijn uitbreidingsplan aan het college van burgemees
ter en wethouders. Waar het mogelijk was daar had de stadsingeni
eur bestaande ontwikkelingen ingepast, maar hij bleek er ook niet 
voor terug te deinzen om de werkelijkheid enigszins te vervormen ten 
gunste van een sterker overkoepelend plan. 
Opvallend is dat een toekomstige ruimtelijke invulling van de Schans 
nauwelijks was opgenomen in het plan van Van Niftrik. Wel is de line
aire bebouwing ten westen van de Jordaan ingetekend die er uiteinde
lijk in een alternatieve vorm ook zou komen. Het plantsoen ten zuiden 
van die geplande bebouwing heeft ook korte tijd bestaan . Tussen de 
Utrechtse poort en het Leidsplein is een boulevard ingetekend naar 
een idee van Sarphati. 

Van Niftrik zag in de opdracht zijn kans om zijn visie op de stadsuit
breiding te concretiseren in een beleidsinstrument. Het plan van 1866 
laat een combinatie zien van zijn pragmatische instelling voortkomend 
uit een civieltechnische opleiding en zijn beïnvloeding door Engelse 21. van der Valk. p.106 

en Franse esthetiek. 2 ' Van Niftrik getuigd van een vroeg inzicht in 
zoneringprincipes, daar hij aantekeningen maakte omtrent de verschil-
lende ruimtelijke karakteristieken voor een woon-, handels- of industri-
eel kwartier in de stad. Deze strategie van zoneren met verschillende 
ruimtelijke kenmerken is ook duidelijk af te lezen aan zijn uitbreiding-
plan . De verschillende delen in het uitbreidingsplan, waarin naast 
rationele bouwblokstructuren ook villawijken, landschappelijke parken 
en centraal georiënteerde ster-wijken te vinden zijn, hebben een sterke 
inwaartse oriëntatie maar worden formeel bijeengehouden door drie 

< 

J .G. van Nif1rik 

N 



P l.. 

lul uillu,·icli .... r ... 
'" 

Uitbreidingsplan Van Nihrik 



2 .·· 

hoofdroute 
~ rij- en wandelpark 
:1 volkspark en sterrenwacht 
• arbeid rswon n en 

stadsbebouwing 
t villapark 
' bullenwijk me1 vil! 's 
R villaWiJk met ooen p e>n 
J kerk 
( kazeme 

· st tion 
';: ooenoaar geoouw 
· :< p'e.n 
~ J. rrarkt 

J ex rctlieve!d 
f renbaan 

· r fabrieksierrein 
• .o oegraa p aats 
q doorbraak 

M 
N 



concentrische boulevards. In begeleidende schriften besteedde Van 
Niftrik veel aandacht aan de wijze waarop de straten en wegprofielen 
aangelegd dienden te worden. Hierbij vormden praktische aspecten 
zoals riolering en voldoende licht- en luchttoetreding de hoofdmoot 
maar dit was ook zijn manier om een continue stedelijke ruimte te 
maken, een variant op de grachtengordein 
Het bleef zelfs niet bij het opstellen van een ruimtelijk plan maar hij 
adviseerde het bestuur ook de koers om deelgebieden die bebouwd 
dienden te worden bouwrijp te maken in eigen beheer en er wegen 
aan te leggen voordat er aannemers aan de slag zouden gaan. 23 

Deze methode zou alleen werken waar de gemeente de volledige 
eigendomsrechten zou kunnen verwerven en dat hield grootschalige 
grondonteigening in. Zo zouden particuliere initiatieven die niet strook
ten met het gemeentelijke uitbreidingsplan voorkomen kunnen worden. 
Hoewel het bestuur zich had geconformeerd aan het nut van een 
sturende rol in de stadsuitbreiding was het vooruitzicht van de finan
ciële risico's van grondonteigening een stap te ver. Na een langdurige 
procedure waarin het plan van Van Niftrik uitvoerig werd bestudeerd 
besloot de gemeente uiteindelijk in 1868 het plan af te keuren vanwege 
te grote ambities.24 

Aangezien de noodzaak voor een leidend instrumentarium daarmee 
niet verdween werd Van Niftrik gevraagd een vereenvoudigd plan op 
te stellen . Kort na de afwijzing van zijn ambitieuze project was het plan 
gereed. De belangrijkste gevolgen voor de Singelgrachtzone waren het 
normaliseren van de delen zoals in het plan van 1866, de aanleg van 
een weg op de buitensingel en de projectie van een stelsel van hoofd
wegen buiten de Singelgracht, die aansloten op de bestaande radiale 
uitvalswegen van de stad. 25 

De status van dit plan is op zijn best vaag te noemen aangezien het 
nooit behandeld is in een officiële zitting van de gemeenteraad. Het is 
het beste te omschrijven als een compromis tussen de ambities van 
Van Niftrik en de wens van het grootste deel van het stadsbestuur 
om een eenvoudig handvest te hebben voor een ongecompliceerde 
stadsuitbreiding. Na de verwerping van het uitbreidingsplan was het 
gemeentebestuur namelijk weer overgeschakeld op de verkoop van 

22. Van der Hoeven & Louwe, 
p.85 

23 Van der Valk, p.240 
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gemeentegrond waarmee op korte termijn winsten geboekt konden 
worden. De stadsingenieur was hier een groot tegenstander van omdat 
hij grote problemen voorzag als plannen van een later tijdstip zich 
rekenschap dienden te geven van een gefragmenteerde particuliere 
grondexploitatie.26 Het bestuur trok zich echter niets van de waarschu
wingen aan en er restte Van Niftrik niets anders dan zijn plan van 1866 
waar mogelijk als schaduwinstrument te gebruiken bij de bouwaanvra
gen waar Publieke Werken mee te maken kreeg. 

Kalft 
In 1873 vond er een reorganisatie plaats in het ambtelijke appa

raat van Publieke Werken. De eerste directeur in de nieuwe hoedanig
heid was J. Kalft wiens naam verbonden zou worden aan het tweede 
algemene plan van uitbreiding. Er was een belangrijk verschil tussen 
de positie van Kalft in 1873 en die van Van Niftrik in 1866. Als stads
ingenieur in de oude constellatie was Van Niftrik gelijkwaardig aan de 
stadsarchitect en de directeur van Publiek Werken. Het bureau van de 
stadsingenieur tekende alle aspecten van de ruimtelijke ordening zoals 
stratenplannen, grondwerkzaamheden, de aanleg van plantsoenen, en 
waterhuishoudelijke maatregelen. De dienst Publieke Werken voerde 
deze uit en zag toe op bouw, beheer en onderhoud. De stadsarchi
tect hield zich bezig met het ontwerp en onderhoud van openbare 
gebouwen en bruggen in de stad. Deze manier van werken leidde 
echter tot allerlei conflicten door overlappende verantwoordelijkheden 
en de klachten namen evenredig toe met de bouwactiviteit. In 1873 
werd besloten om de stadsarchitect en -ingenieur onder de directeur 
Publieke Werken te plaatsen die op zijn beurt verantwoording aflegde 
aan de wethouder. In deze nieuwe constellatie werd Kalft de eindver
antwoordelijke voor alle adviezen ten aanzien van de bouwaanvragen 
die elkaar na 1869 in rap tempo opvolgden. 

Als gevolg hiervan werd de vraag naar heldere plannen vanuit de 
gemeente prangender. In de periode tussen 1869 en 1875 tekende Van 
Niftrik dan ook allerlei deelplannen die lokaal duidelijkheid moesten 
verschatfen over de aanleg van wegen en verkavelingen. 
Het begon met de aanleg van een driehoekig gebied tussen de Singel-

Deelplan voor Amstei-Zeeburgd1jk 
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gracht, de Boerenwetering en de Zaagmolensloot. Dit gebied dat later 
bekend zou worden als onderdeel van de Pijp is grotendeels gebouwd 
zoals in het plan van 1866 gepland was. Toen het land verhoogd was 
en de wegen waren aangelegd begon in 1871 langzaam de verkoop 
van bouwterrein. In datzelfde jaar kwam het verzoek van het Vondel
park bestuur om de weg grenzend aan hun gebied te bebouwen met 
woningen. De plannen voor deze straat die later PC Hooftstraat zou 
gaan heten wekte de interesse van andere grondeigenaren in het 
gebied. In 1872 tekende Van Niftrik het Creolineplan dat de ruimtelijke 
ontwikkelingen in het gebied op elkaar zou laten aansluiten en zijn 
persoonlijke wens tot regelmatige stadsuitbreiding zou waarborgen . 

Een bouwaanvraag voor woningen nabij de Zeeburgdijk dwong Van 
Niftrik in 1873 een deelplan op te stellen voor de uitbreiding tussen de 
Amstel en de Zeeburgdijk. Op vergelijkbare wijze kwam het in 1874 
tot een schetsplan voor het gebied tussen de Kostverlorenvaart en de 
Singelgracht. 

Nu er voor het gehele gebied buiten de Singelgracht concessie 
aanvragen lagen zag de gemeenteraad in dat ze de controle over de 
stadsuitbreiding aan het verliezen was. In 1875 gaf ze directeur Kalft 
de opdracht een nieuw algemeen uitbreidingsplan op te stellen . Dit 
plan dat in 1876 werd voorgelegd aan het stadsbestuur is eigenlijk niet 
veel meer dan een samenstelling van de deelplannen die Van Niftrik 
reeds getekend had en hoewel het bekend is geworden als plan Kalft 21. van der valk. p.1o2 

zou het tweede plan van Van Niftrik een betere benaming zijn .27 In alle 
deelplannen had Van Niftrik veel meer dan in 1866 rekening gehouden 
met de eigendomssituatie ter plaatse en reeds bestaande bebouwing. 
Zodoende is het plan dat er in 1876 lag veel pragmatischer, en daar-
door ook gefragmenteerder van aard dan zijn voorganger. 
De gemeenteraad nam het plan uiterst serieus en er werd besloten de 
voorgestelde wegenstructuur en rooilijnen bindend te verklaren voor 
toekomstige ontwikkelingen . 

Op de kaart die met het plan van Kalft geleverd werden is net als bij het 
plan van 1866 te zien dat de Singelgrachtzone nauwelijks meegeno
men is in de planning op een paar incidenten na. 
Tussen het Haarlemmerplein en de Bloemgracht is de lineaire woning
bouw van het plan uit 1866 gerealiseerd en er staat nog een deel 
gepland ten koste van het plantsoen even verderop. In het gebied 
tussen de Bloemgracht en het Raamplein staan industriële complexen. 
De wulften aan weerszijden van de Leidsegracht zullen worden inge
vuld met krullende bouwblokken die de kade volgen. Rondom het 
Leidseplein domineren de Schouwburg, de twee hotels en de gevan
genis aan het Kleine Gartmanplantsoen. Tegenover het toekomstige 
Rijksmuseum is ruimte gereserveerd voor zeven stadsvilla's en lineaire 
bebouwing tot aan de Reguliersgracht. Op de plaats van het voorma
lige bolwerk Wetering ligt een groot plantsoen en ten oosten daarvan 
de fabriek van de Hollandse Gaz Compagnie. Dan volgt het reeds 
besproken Paleis van Volksvlijt en aan de overkant het Amstelhotel en 
de bebouwing rondom het Weesperplein . Ten oosten van de spoor
brug over de Singelgracht zijn de gebouwen van het militaire apparaat 
geland als gevolg van de onderhandelingen rondom het Paleis van 
Volksvl ijt . 
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De gracht voorbij 
Tijdens onderhandelingen over daadwerkelijke bouwconcessies en 

-plannen werden er nog wel kleine afwijkingen bedongen maar niet
temin is het plan Kalft te beschouwen als de blauwdruk voor de huidige 
buitenzijde van de Singelgrachtzone. Begin jaren '70 van de negentien
de eeuw was de bouw in bijna alle toekomstige wijken gestart, maar de 
huizenmarkt geraakte in een dip gedurende de jaren '80. Halverwege 
de jaren '90 volgde er weer een opleving en de meeste wijken werden 2a. van der Valk . p.66 

in die periode volgebouwd.28 

Gedurende die laatste drie decennia van de negentiende eeuw slibt de 
buitenrand van het gebied volledig dicht en valt er niet meer te spreken 
van een perifere ligging. Wat er rest aan fragmentarische ruimte in de 
zone valt ten prooi aan de expansiedrift en wordt ingevuld met plukjes, 
of rijen woningen. 
De erfpachten van de vroege industrieën lopen af tegen het einde 
van de negentiende eeuw en vanwege hun bewezen overlast worden 
ze verplaatst naar locaties buiten de zone. Soms is de nieuwe invul
ling ter plaatse van de voormalige industriecomplexen een tactische 
wisseling van objecten met dezelfde schaal. Bijvoorbeeld bij de nieuwe 
invulling van het Amsterdamsche Pijpgaz Compagnie terrein en later 
de Groentemarkt met het hoofdbureau van de politie, de Europarking 
en een onderstation. Ook het naastgelegen terrein van de Amster
damse suikerraffinaderij is bebouwd met grootschalige objecten, in de 
vorm van het Verpleeghuis Sernardus en het Tehuis voor Arbeiders. 
Op andere plekken wordt het blok-straat paradigma dat Amsterdam zo 
dierbaar is in de zone gekneed, zoals op het terrein van de Hollandse 
Gaz Compagnie, ter plaatse van de huidige Den Texstraat en de Nico
laas Witsenkade, of op het terrein van de zwavelzuurfabriek op het 
voormalige bolwerk Sloten, de huidige Leidsekade. 
De grootschalige planvorming verschuift haar focus als Amsterdam 
verder naar buiten bouwt met het Plan Zuid van Serlage en later het 
Algemeen Uitbreidings Plan- AUP- van Van Eesteren. Hiermee wordt 
de Singelgracht definitief achtergelaten als historisch relict. 

Als het station Weesperpoort komt te vervallen in 1939 en het 
terrein transformeert van spoorlijn naar verkeersader kondigt het voor
malige gebouw van de Raad van Arbeid, waar nu de Hogeschool van 
Amsterdam zetelt , een nieuwe schaal aan van bebouwing in de zone. 
Na de Tweede Wereldoorlog wordt er in de geest van de wederopbouw 
met name rondom het Weesper- en Rhijnspoorplein nog een aantal 
grootschalige gebouwen gerealiseerd. Bij deze periode horen ook de 
schaalbreuken die aangebracht worden door het De Nederlandse Bank 
gebouw op het Frederiksplein, en door de Europarking parkeergarage 
op de voormalige groentemarkt. In de jaren naar de eeuwwisseling toe 
worden deze grootschalige ingrepen verketterd en een aantal relatief 
kleinere ontwikkelingen tracht met iets meer contextuele nuance te 
werk te gaan. Zo zijn er bijvoorbeeld de stadsvilla's van het Spinozahof 
en de woningontwikkeling rondom de Oranje-Nassaukazerne. Toch 
blijft de Singelgrachtzone ook een locatie voor schaalsprongen. Zo zijn 
er bijvoorbeeld het Byzantium aan het Leidsebosje te noemen en het 
Sarphatiplaza aan het Weesperplein. 





Van Wal naar Fringe 
" ... the city is one of the most significant of the physical ma
nifestations of civilizatien 's temporal advances and retreats, 
reflecting, perhaps more than anything else, the spirit of past 
societies and economics, polities an theo/ogies tor the present 
inhabitants, and as such is worth taking some time and trouble 
bath to understand it and care tor it." 
T.R .Siater29 

Om de ontwikkelingen in de Singelgrachtzone beter te 
begrijpen wordt gebruik gemaakt van het theoretisch 
begrip van de fringe-belt. Na een korte introductie 
van het begrip en zijn ontstaansgeschiedenis wordt 
nogmaals in vogelvlucht gekeken naar de transfor
matie van de Singelgrachtzone en geprobeerd deze te 
formuleren als ontwikkelingen van een fringe-belt. 

Conzens recept 
Het begrip fringe-belt werd voor het eerst geïntroduceerd 

door de geografisch onderzoeker Herbert Louis in een studie 
naar 'Stadtrandzone' in Berlijn in 1936.30 Eén van zijn studen
ten, M.R.G. Gonzen, verfijnde het concept in zijn studies naar 
de ontwikkeling van het Engelse marktplaatsje Alnwick3 ', en 
paste het later ook toe bij grotere, industriële steden zoals de 
Britse stad Newcastle. Hierbij werd het fringe-belt concept voor 
het eerst ingezet als onderdeel van een methodische definië
ring van verschillende zones in de stad. In deze studie, die in de 
twintig jaar daarna de basis vormt voor een Conzense traditie 
binnen het historisch-geografisch metier, gaat hij uit van een 
drietal belangrijke vooronderstellingen. Daarvan is de eerste dat 
in een stedelijk gebied verschillende zones te onderscheiden 
zijn op basis van vorm en locatie. Ten tweede wordt er gesteld 
dat reeds bestaande structuren zoals een waterloop, maar ook 
sociaaleconomische factoren een kader vormen waarbinnen 
de vormveranderingen in een zone kunnen plaatsvinden. Tot 
slot kan men patronen herkennen in dergelijke zones en hun 
relatieve compositie die de- morfologische - historie reflecteren 
waartegen de ontwikkeling zich heeft afgespeeld.32 

De stad categoriseren op basis van dergelijke morfologische 
zones, waarvan de fringe-belt een exponent vormt, is een zeer 
geografische benadering. Het uitgebreide empirische onderzoek 
dat Conzen voorstond onderhoudt zich dan ook vrijwel alleen 
met mutaties in de eerste twee dimensies van de stad. Dat hij 
zoveel belang toekende aan de stadsvorm in het platte vlak 
is niet slechts de schoenmaker die zijn leest waardeert maar 
reflecteert een driedelige hiërarchie die Conzen aanbracht in 
de dynamiek van de stedelijke transformatieprocessen.33 Elkaar 
opvolgend in rangorde bestaat deze driedeling uit de stads
plattegrond, haar bebouwing en tot slot het gebruik. De meest 
dynamische van de drie aspecten is het gebruik of het program-

29. TR .Siater. "Urban Morpho
logy in 1990'; in TR.Siater, ed, 
The Built Farm of Western Cities. 
Leicester University Press 1990 
(London), p.18 

Jo. M.P Gonzen. How cities 
internalize their urban fringes: 
a cross-cuftural comparison , 
University at Birmingham. 2009, 
p.30 

31. zie de studie: Alnwick, 
Northumberland: a study in 
town-plan analysis, lnstitu te at 
British Geographers Publica tion 
No. 27 (George Phil ip, London). 
1960 

32.J.W.R . Whitehand, The 
Strucure of urban /a ndscapes: 
strengthening research 
and p ractice, Unive rsity at 
Bi rmingham. 2009, p.6 

33 8 J. F. Colenbrander. Oe 
verstrooide stad, NA i Uitgevers 
1999 (Ronerdam), p45 



ma van de stad, welke prompt kan veranderen naar gelang de huidige 
trends. Minder vatbaar voor dergelijke wijzigingen is de bebouwing 
waarbinnen het programma zich afspeelt. De gebouwde omgeving 
is immers het resultaat van lange termijn investeringen wat radicale 
transformaties erg kostbaar maakt.34 Het domein van de geografen, 
de stadsplattegrond, is echter de meest weerbarstige laag. Structuren 
die gevormd worden bij de vertaling van een natuurlijk gebied naar 
een stedelijke conditie reflecteren uiteraard ook een kapitaalinveste
ring. Maar nog zwaarder weegt dat structuren zoals een stratenplan 
en verkaveling, hoe kleinschalig en pril ook, de onderlegger vormen 
voor alle complicaties die volgen. Net zoals er bij een gedekte tafel niet 
van linnen veranderd kan worden zonder alle objecten te verwijderen 
kan de morfologische structuur van een stad niet drastisch gewijzigd 
worden zonder in te grijpen op het niveau van bebouwing- en eigen
domsstructuren. Daarmee is een verandering in het platte vlak de 
meest onwaarschijnlijke gedurende de levensduur van een stad en 
blijkt de onderliggende morfologie het meest consistente aspect van 
haar verschijningsvorm. 
Tijdens de ontwikkeling van zijn theoretisch kader stuitte Conzen op 
heterogene zones tussen de historisch en morfologisch consistente 
delen van een stedelijk gebied. Niet zozeer geïnteresseerd in het feno
meen van de fringe-belt an sich, zocht Conzen desalniettemin naar 
een definiëring voor deze gebieden die zou passen in zijn methodische 
analyse.35 Hij herinnerde zich het fringe-belt concept van zijn leermees
ter en formuleerde de volgende definitie: 

"a belt-like zone originating trom the temporary stationary ar very 
slowly advancing fringe of a town and composed of a characteristic 
mixture of Jand-use units initially seeking peripherallocation. ''36 

Fringe-belts ontstaan dus als stadsranden , of randzones, die gedu
rende een bepaalde periode de groei van een stad begrenzen . In de 
betreffende literatuur wordt gesproken van een 'fixation line: De condi
lies die bepalend zijn voor het ontstaan van een fringe-belt kan echter 
uitgebreid worden met een voorwaarde buiten de ruimtelijke dimensie 
van een zogenoemde fixatien line. Naast een fysieke barrière in de 
stadsontwikkeling moet er namelijk ook sprake zijn van een hiaat in de 
economische expansie. 
Dit oorzakelijke verband tussen het sociaaleconomische krachtenveld 
en de vorming van de stad lag al besloten in de definitie zoals Conzen 
die had opgesteld, en werd verder ontwikkeld door Jeremy White
handY Het vertrekpunt is de tweede aanname dat de vorm en vorming 
van morfologisch coherente zones sterk samenhangt met het sociaal
economische krachtenstelsel , en bovendien dat het successieve karak
ter van dergelijke processen zijn neerslag heeft op de stadsvorm. 
Grofweg maakt Whitehand een onderscheid tussen periodes van 
economische voorspoed, waarin grootschalige gebieden worden 
ontwikkeld, en minder gunstige tijden waarin de groei van een stad 
stagneert en enkel de periferie dichtgroeit.38 De complexe - geogra
fische - situatie van fringe-belts ontstaat in de minder florissante 
periodes door een reeks van spontane ad-hoc initiatieven waarbij alle 
deelnemers in het sociaaleconomische verkeer zonder overkoepelende 
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leidraad opereren. Het perifere karakter trekt een bonte verzameling 
van programma aan zoals barokke paleizen en andere overheids
gebouwen, publieke instanties, militaire barakken, ziekenhuizen of 
fabriekscomplexen. Maar ook kerkhoven , transportstructuren , sport
velden of parken.39 Als enige thematische overeenkomst heeft deze 
verzameling baat bij perifere condities. 
Dit is het moment, zoals Conzen liet zien, waarop het meest duurzame 
aspect van de stadsvorm zich vormt. En omdat het middelpuntvlieden
de programma dat hierbij in de potentiële fringe-belt terecht komt zo 
divers van aard is, ontstaat op niveau van de stadsplattegrond een zeer 
heterogene situatie. 

Tot zover zijn alle ingrediënten van het fringe-belt model terug te 
vinden in het verhaal van de Amsterdamse stadsontwikkeling dat zich 
afspeelt aan het begin van de negentiende eeuw. 
Aan de twee belangrijkste voorwaarden voor een fringe-belt formatie 
was ruimschoots voldaan. In de gedaante van de in onbruik geraakte 
stadswal was er overduidelijk een fixation line aanwezig die de stads
groei ruimtelijke begrensde. De tweede voorwaarde die in sociaal
economische sferen gezocht moet worden kende in Amsterdam twee 
gezichten. Ten eerste was er de overschatte groeiprognose van het 
stadsbestuur voorafgaand aan de Vierde Uitleg. Rondom 1800 nam 
de bevolking gedurende een korte periode zelfs af als gevolg van de 
Franse overheersing onder leiding van Napoleon. 
Naast dit specifieke kenmerk voor Amsterdam is er de algemene 
schaalbreuk die haar intrede deed met de komst van het industriële 
kapitaal. Deze breuk is van grote invloed geweest voor de vorming van 
het type fringe-belt waartoe de Singelgrachtzone behoort 4 0 

Expansieve krachten 
Het proces dat zich voltrekt na een fringe-belt formatie is te verdelen 

in een expansieve fase en een consoliderende fase• • Momenten van 
formatie, expansie en consolidatie volgen elkaar echter niet strikt chro
nologisch op. Desondanks zijn door de tijdslijn - zie kaartenbijlage - te 
bestuderen een aantal expansieve ontwikkelingen duidelijk herkenbaar. 
Het betreft een accumulatie van 'fringe-belt elementen'42 die zich steeds 
verder uitstrekken op, en vanuit de stadsrand. In de Amsterdamse 
casus zijn de -uiterst moderne- transportrevolutie van de trein en indus
triële ontwikkelingen hier de eerste voorbeelden van, evenals ontwik
kelingen zoals het Vondelpark en de Oosterbegraafplaats. Met name 
in het gebied rondom Rhijnspoorplein is de komst van de spoorwegen 
van enorme invloed geweest. Gezien het contrast tussen de historische 
stad en de verse typologie van de spoorwegen dicteerde praktische 
logica deze ontwikkelingen naar de rand van de stad. Ook de introduc
tie van grote industriële complexen in de zone is te verklaren vanuit 
de perifere situering. Deze moderne transformaties gingen ten koste 
van het originele gebruik op de Schans. De molens die op vrijwel elk 
bolwerk stonden verdwenen geleidelijk, en ook de kerkhoven, touwsla
gerijen of opslagloodsen moesten wijken. 

In deze periode doen ook de eerste ruimtelijke transformaties van 
de omwalling hun intrede en ondanks de diversiteit aan ontwikkelin
gen zijn er twee aspecten sterk bepalend geweest. Het loont om hier 
kort bij stil te staan omdat Conzen erop wees dat structuren die in een 
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historico -geographicat 
perspeelive on urban I ringe-belt 
phenomena',' in T.R .Sialer, ed., 
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Leicester University Press 1990 
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vroeg stadium gevormd worden van permanente invloed blijven en 
latere ontwikkelingen kunnen verklaren. 
De eerste heeft betrekking op de radiale routes en de verschillende 
poortpleinen die waren ontstaan waar deze de stad instaken. Dit is 
een variatie op een algemeen kenmerk van fringe-belts : een klein 
aantal radiale ontsluitingen die als barrière kunnen werken in een open 43 . Whitehand. 2001. p.1os 

en vaak groen karakter43 Ruimtelijk hadden deze pleinen dus een 
segmentering van de zone als consequentie en hoewel alle pleinen 
zich verschillend zouden ontwikkelen is het onderscheidt tussen de 
knooppunten en hun verbindende delen intact gebleven. 
Het tweede aspect betreft de tangentiële richting en routing van de 
Schans. Nog tijdens het functioneren van de omwalling was er al een 
weggetje dat de Schans in tweeën deelde. Aan de binnezijde liep 
parallel aan dit weggetje een strook grond waar lijnbanen en opslag
loodsen hun plek hadden gevonden. De stadswal en -muur meanderde 
aan de buitenzijde van de weg. Zoals Conzen had kunnen voorspellen 
diende de vorm van deze constructie als vertrekpunt voor de transfor
matie van het gebied. Terwijl de buitenzijde hier en daar werd aange
plempt bleef de binnenzijde nagenoeg gehandhaafd waardoor een 
eigenaardig profiel kon ontstaan. Dat profiel is ruwweg te omschrijven 
als : (lijnbaans)gracht, smalle strook grond, weg, grond met variabele 
breedte, Singelgracht. In de reeks doorsneden is dat varierende profiel 
goed zichtbaar. 

Opvallend is de koppeling die in het fringe-belt concept gemaakt 
wordt tussen het expansieve moment en de bouw van grootschalige, 
institutionele elementen terwijl woningbouw relatief afwezig is geduren
de deze fase. Des te interessanter is dit verband vanwege het scherpe 
contrast met periodes van hoogconjunctuur welke onlosmakelijk 
verbonden zijn met grootschalige woningbouwplannen. De expansieve 
ontwikkeling van de fringe-belt komt tot stilstand wanneer een nieuwe 
episode van geplande stadsuitbreiding zich voordoet, waarbij de 
ontstane complexiteit van de fringe-belt wordt geschuwd in de uitbrei
dingsplannen. In het geval van Amsterdam zijn de woningbouwplan
nen daterend van na 1865 hiervoor illustratief. Op een enkel plantsoen 
na wordt in de plannen gefocust op het gebied buiten de Singelgracht 
waardoor het voorheen perifere gebied wordt geïnternaliseerd. 

Consolidatie 
De consoliderende aspecten van het fringe-belt transformatiepro

ces spelen zich voornamelijk af tijdens en na een dergelijke periode 
van stadsexpansie. Tot de mogelijkheden van consolidatie behoren 
fringe-belt intensificatie, -successie, -reductie of -vervreemding.•• lnten
sificatie betekent meestal een verdichting in de vorm van een eerder 
omschreven fringe-belt element. De eerste grote objecten zoals de 
gevangenis aan het Kleine Gartmanplantsoen, het Paleis van Volksvlijt 
of het Amstelhotel zijn voorbeelden van intensificatie. 
Een successieve ontwikkeling houdt in dat het ene element met fringe
belt karakteristieken wordt opgevolgd door ander element. Fringe-belt 
elementen van de eerste, expansieve periode transformeerden in de 
tweede helft van de negentiende eeuw op zeer verschillende wijze. 
Bijvoorbeeld het proces waarbij de locatie van het stationscomplex 
nabij de Willemspoort getransformeerd werd tot de Westergasfabriek 

•• -M.P. Conzen, 2009, p.34 & 
van der Dollen p.321 

> 

Voor de postti es van de door

sneden zie de Kaartenbijlage. 

De stippellijn geeft de posi tie van 

de weg aan, de cons tante in het 

pro fiel. De voormalige Schans 

heeft een maximum van ongeveer 

160. een minimum van 60, en een 

gemiddelde breedte van 96 meter. 

De breedte van de Singelgracht 

va rieer1 rondom de 30 meter met 

een enkele uitschieter. Het meest 

wetdse punt is 60 meter. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 



7 

8 

9 

10 

11 

12 



en later het Westerpark is een successieve transformatie. 
Reductie treedt op wanneer typerende percelen worden herverdeeld 
waardoor een lokaal morfologisch coherent segment ontstaat. Woning
bouw is de voornaamste aanjager van deze ontwikkeling. Er was 
sprake van reductie bij de transformatie van het terrein van de andere 
gasfabriek in de zone; die van de Hollandsche Gaz Compagnie. Hier 
werd ten behoeve van woningbouw het blok-straat paradigma gekneed 
in de uitzonderlijke breedte aan de buitenzijde van het zone profiel. 45 

Ook ten oosten van het Amstelhotel is woningbouw verantwoordelijk 
geweest voor een vreemde blokparcelering met fringe-belt reductie als 
gevolg.46 

Tot slot is er de mogelijkheid van fringe-belt vervreemding, wat bete
kent dat een fringe-belt element totaal wordt geïntegreerd in een 
andere -geplande- ontwikkeling en ze haar specifieke kenmerken 
verliest door deze normalisering. Vervreemding is bijvoorbeeld opge
treden bij de Overtoom die als belangrijke radiale aanvoerroute al zeer 
vroeg een lineaire bebouwing kende en zodanig als fringe-belt element 
geduid kan worden. Dit geïsoleerde karakter is grotendeels verloren 
gegaan ten gunste van de morfologie van de uitbreidingswijkenY 

In de tweede helft van de negentiende eeuw, als Amsterdam weer 
in een periode van stadsexpansie raakt, vindt woningbouw haar weg 
naar de fringe-zone. De woningbouwontwikkeling in de zone valt uiteen 
in twee categorieën. De eerste is heterogeen en in feite een restgroep. 
Het zijn unieke incidenten van uiteenlopende typologie die specifiek 
geënt zijn op een bepaalde locatie in de zone. Voorbeelden zijn de 
stadsvilla 's tegenover het Rijksmuseum en de rug-aan-rug arbeiders
woningen aan de Marnixstraat48 

De andere categorie bestaat grotendeels uit herenhuizen in het luxe 
segment. Dat dit specifieke type zo veelvuldig voorkomt in de zone 
heeft een economische reden. Omdat in 1865 de stedelijke accijns was 
afgeschaft en door de bouwwoede buiten de Singelgracht de vraag 
naar grond enorm was toegenomen, kwamen de grondprijzen in de 
zone ook onder druk te staan. Wat er aan arbeiderswoningen langs 
de Marnixstraat is gebouwd kan dan ook beschouwd worden als een 
éénmalige gebeurtenis die alleen vroeg in de ontwikkeling van de 
zone plaats had kunnen hebben. Zo bracht een vierkante meter grond 
buiten de zone in de tweede helft van de negentiende eeuw nog niet 
de helft op van wat de grond gemiddeld in de zone moest opbrengen.49 

Dit maakte het gebied alleen aantrekkel ijk voor de bouw van ruimere 
herenhuizen waarvoor in de uitbreidingsplannen van Kalft weinig marge 
was. 
We vinden dit type woningen aan beide zijden van het typische profiel 
van de Singelgracht, in twee verschillende morfologische gedaanten. 
Op de smalle strook aan de binnenzijde staan lange aaneengesloten 
segmenten die een front maken naar de interne tangentiële route , en 
zich afkeren van het centrum. Aan de buitenzijde laat de variërende 
bandbreedte hier en daar een bouwblok toe. Deze blokken zijn soms 
vreemd gevormd door de uitzonderlijke krommingen van voormalige 
bastions en staan een beetje verloren in de zone wegens het gebrek 
aan inbedding in een groter weefsel. Typische voorbeelden zijn het 
bouwblok naast de Willemspoort, de blokken op de wulften aan weers
zijden van de Leidsegracht of de bebouwing tussen de Muiderpoort en 

45. Dit gebied wordt begrensd 
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de Oranje-Nassau kazerne. 
In de tijdslijn is ook goed te zien dat de woningbouw in de zone 

echt losbarstte nadat de ontwikkeling van het buitengebied op gang is 
gekomen. Die toenemende druk dwong objecten met een afwijkend 
programma in de kleinere verkavelingskorrel van de woningbouw. 
Soms kreeg een bouwblok hierdoor een typische kop, bijvoorbeeld 
met het Americanhotel nabij het Leidseplein. Maar een ligging nabij 
een belangrijk knooppunt was geenszins de enige aanleiding voor een 
dergelijke kopbebouwing, getuige Turngebouw de Krakeling. En een 
enkele keer kwam een gebouw met grotere korrel terecht in de lineaire 
bebouwing aan de binnenzijde van de zone, zoals het Barlaeusgymna
sium aan de Weteringschans. 
Ondanks de druk op de zone blijft er één segment waar enkel typi
sche grootschalige kavels en autonome bebouwing een plek vonden. 
Namelijk de reeks van magazijnen en kazernes die ten oosten van de 
spoorbrug over de Singelgracht werd opgetrokken. Het feit dat hier 
niet met hogere intensiteit werd gebouwd heeft alles te maken met de 
eenzijdige agenda van de gebruiker: het militaire apparaat. Zoals zal 
blijken bleven ook deze autonome kavels niet vrij van verdichting toen 
de bebouwing in de tweede helft van de twintigste eeuw wisselde van 
eigenaar. 

Verdichting 
Na de eeuwwisseling begon er verzadiging op te treden op zowel 

de voormalige Schans als in het gebied dat plan Kalft betreft waar
door het iets minder rumoerig werd in de zone. Aan de rand van de 
tot Oasterpark getransformeerde Oasterbegraafplaats had nog een 
intensifiërende ontwikkeling plaats met onder andere de bouw van 
het Tropenmuseum. Wat daarna restte was de weg van verdichting of 
transformatie. Bijvoorbeeld een successieve operatie aan het begin 
van de eeuw op het voormalige terrein van de Amstel Suikerraffinaderij 
waarbij een verpleeghuis en arbeiders tehuis verrijzen. 
In de tweede helft van de twintigste eeuw gebeurden er een aantal 
transformaties onder de vlag van de cityvorming. Een aantal nieuwe, 
verfrissende objecten vonden hun weg naar de zone met onder andere 
de successieve ontwikkeling van De Nederlandse Bank van Duintjer 
en de garage aan de Marnixstraat van Zanstra. Kleiner van schaal, 
maar toch geestverwant aan deze ontwikkeling zijn de kantoorvilla's 

drie categoriën woningbouw 
vlnr: incidenten; vreemdsoortige 
blokken (met tu rngebouw de 
Krakeling als kopgebouw); strook 
bebouwing (met Barlaeusgym
nasium als grotere korrel). 



van Van Gooi aan de Weteringschans. En tot deze episode behoren 
ook de enorme gebouwen ter plaatse van het Rhijnspoorplijn die hun 
ontstaansrecht evenveel ontlenen aan het feit dat ze onderdeel zijn van 
de fringe-belt als aan hun locatie aan de Wibaut-as. 
Gezien vanuit het theoretisch frame van de fringe-belt , en de specifieke 
kenmerken van de Singelgrachtzone had de agenda van de cityvor
ming breder ingezet kunnen worden in de ruimtelijke ontwikkeling in 
de zone. Maar helaas keerde de publieke opinie zich al snel tegen de 
schaalbreuk die de gebouwen van de jaren '60 en '70 teweeg brachten 
waardoor deze kans zich niet meer heeft voorgedaan. 

Ten tijde van de volgende operaties in het gebied was er langzaam 
een bewustzijn gegroeid waarin de zone als complex ruimtelijk geheel 
werd beschouwd en er werd getracht een houding te formuleren die dit 
karakter intact zou laten. De woningbouwprojecten rondom het Spino
zahof en op het terrein van de Oranje-Nassaukazerne kunnen worden 
gezien als de eerste pogingen tot intensificatie met deze inslag.50 

In de laatste twee decennia van de twintigste eeuw is het wel gedaan 
met de grootschalige consolidatie van de Singelgracht fringe-belt. 
Wat overbleef waren mogelijkheden tot transformatie op relatief kleine 
kavels zoals bijvoorbeeld de wisseling van een brandweerkazerne 
voor het Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek - NI NT - ter 
hoogte van de Rozengracht Verdichting vond nog plaats op enkele van 
de grotere kavels zoals de aanbouwen in de magazijn- en kazerne
reeks of het gebouw van Holland Casino tegen de voormalige gevan
genis. 

Een conditie van potentie 
Nu is een interessante vraag of begrip van de Singelgrachtzone in 

het licht van de fringe-belt theorie tot conclusies kan leiden met betrek
king tot de kwaliteit en potenties voor het stedelijke leven. 
Maar de moeilijkheid met het verbinden van kwaliteiten aan het begrip 
fringe-belt is dat de theorie in feite geen ruimtelijk model beschrijft. 

De formele analyse van Amsterdam door Casper van der Hoeven en 
Jos Louwe legt het eigenaardige karakter van de Singelgrachtzone als 
fringe-belt goed bloot. In hun boek :t>.msterdam als Stedelijk Bouwwerk' 
vatten Van der Hoeven en Louwe de geschiedenis van Amsterdam 
bondig samen en laten haar vorm uiteenvallen in een aantal herken
bare systemen die gereduceerd zijn tot heldere schema's. Wat blijkt, 
Amsterdam laat zich uitstekend lezen door middel van deze schema's 
daar de verschillende onderdelen van de stad tot aan het AUP van Van 
Eesteren een sterke interne coherentie vertonen. Maar bij de Singel
grachtzone gaat het enigzins mis. 

De overige delen worden getoond als generieke stelsels die 
definitief vorm krijgen door modificaties onder druk van omliggend 
weefsel. Maar de Singelgrachtzone moet met een retorische omke-
ring tot 'strook systeem' worden gereduceerd.5 ' Begrepen als fringe
belt bestaat de zone immers niet uitsluitend uit harde grenzen en kan 
beter gezien worden als 'zachte' restvorm, dus als grensgebied tussen 
zeventiende- en negentiende-eeuwse stad. Er zou een completer beeld 
zijn ontstaan als binnen deze zone weer verschillende segmenten 
beschreven waren op basis van formele afbakening, waarbij ook de 
gebieden buiten de Singelgracht betrokken zouden worden. Bovendien 

50. Deze nieuwe houding word I 
voornamelijk veroo rzaak! door 
een omslag bij de welgever. 
Zie ook paragraal 'Kaders en 
Kap11aa1: 

51. "Onze interpretatie gaat ervan 
uit dat net gebied als een strook 
kan worden opgevat. Om deze 
redenen is de strook zonder 
knikken getekend." Van der 
Hoeven en Lauwe, p.81 
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werkt de zogenaamde strook als morfologisch systeem veel minder 
dicterend op haar bebouwing dan de andere delen van Amsterdam. 
En juist de uitzonderingen, zoals de knikken, hebben een relatief grote 
invloed op het beeld van de zone. Zonder deze verdieping werkt het 
rechttrekken door Van der Hoeven en Louwe eerder misleidend dan 
verhelderend. Desalniettemin stelt het schema een heldere afbakening 
voor zonder dat er al teveel van de zone uit beeld geforceerd wordt. 
Dat deze mogelijkheid zich voordoet is bijzonder want een heldere 
begrenzing en continuïteit van vorm komen niet vaak voor in delen 

gevangen.s " .-e. · 
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museum 

van de stad die als onderdeel van een fringe-belt bestempeld kunnen s2. von der Dollen. p.322 

wordens2 

In het schema waarin Van der Hoeven en Louwe de zone probe
ren te definiëren als generiek -ruimtelijk- systeem is het bijna raak. Oe 
enige formele kenmerken die generiek blijken, zijn een residu van de 
vestingstructuur en werden overgenomen tijdens de transformatie van 
wal naar stedelijk element. Hieronder vallen de eerder genoemde vorm 
van de voormalige bolwerken, de bijhorende infrastructuur en dwars
profiel, en het onderscheid tussen pleinen en lijnsegmenten. 
Aan de rijke verscheidenheid bebouwingstypes op de lijnsegmenten 
wordt echter voorbijgegaan door slechts enkele grote gebouwen op 
te nemen. En de diversiteit van knooppunten met de radiale richting 
is gereduceerd tot twee - weliswaar goed gekozen - voorbeelden. Van 
der Hoeven en Louwe blijven de lezer een verklaring schuldig voor 
een aantal belangrijke kenmerken van de complexe morfologie. Een 
verklaring die te vinden is in de afwezigheid van planning. Hiervoor 
komt de derde vooronderstelling van het Conzense analysemodel terug 
waarin gesteld wordt dat bestaande structuren, fysiek of abstract, af te 
lezen zijn aan de ruimtelijke ordening in een gebied. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de 19e eeuwse woningbouw, de Jordaan, of de grachten
gordel, conformeren de ontwikkelingen in de Singelgrachtzone zich 
niet aan een vooropgezette strategie. Een structurerend systeem van 
ruimtelijke ordening ontbreekt ten gunste van spontaan grondgebruik, 
in tegenstelling tot belendende delen van de stad. 
Dat de voormalige Schans nauwelijks een planningsdimensje kent 
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normalisering 

bouwplannen 

werd al duidelijk toen de uitbreidingsplannen van Van Niftrik en Kalft 
de revue passeerden. Geheel passend binnen het theoretische kader 
van fringe-belts was in de planvorming tussen 1860 en 1900 geen rol 
weggelegd voor de Singelgrachtzone. Niet alleen bood het omme-
land een groter aantal vierkante meters, maar bovendien ook minder 
gecompliceerde vierkante meters. Bestaande bebouwing en de claims 
van lopende initiatieven hadden de situatie op de Schans reeds te zeer 
gecompliceerd. Dat betekent echter niet dat er geen overkoepelende 
verklaringen bestaan waarmee afzonderlijke segmenten in de zone 
geduid kunnen worden. Samenhang in de zone - of het gebrek daaraan 
- kan beter verklaard worden met de totstandkoming van de vorm dan 
de vorm zelf. Dit is de onderscheidende eigenschap van fringe-belts. 53 

Een aanmerking als fringe-belt is dus geen ruimtelijke definitie, ook 
niet in negatieve zin, maar beschrijft voornamelijk een conditie. Onder
deel van deze conditie is dat er weinig restricties bestaan voor kapita
listisch initiatief. Deze grote mate van vrij spel heeft zeer uiteenlopende 
resultaten opgeleverd. Niet zelden leidden de ontstaanscondities van 
fringe-belts tot open, groene delen die als een gerieflijk contrast func
tioneren voor de intensiteit van de stad.54 In Amsterdam manifesteert 
deze kwaliteit zich in de ruime opzet van het Singelgrachtprofiel en de 
sporadische doorkijken van zeventiende- naar negentiende-eeuwse 
stad. Helaas gaat deze kwaliteit vaak verloren bij de transformatie en 
verdichting van fringe-belts, zoals ook in Amsterdam. Er is geen alge
mene agenda die zich sterk maakt voor een dergelijk bijproduct van 
kapitalistische initiatieven. Ook de huidige diversiteit aan morfologische 
en architectonische types is te zeer gebonden aan specifieke omstan
digheden om als vooropgezette constructie te waarderen . Het best 
werd dit getypeerd door architect Frans van Gooi die verantwoordelijk 
was voor de moderne stadsvilla's Peper en Zout. Hij beschreef het 
gebied als een verzameling met "probleem gebieden"' en "een aantal 
solide incidenten·: 55 

Juist het gegeven dat een dergelijke diversiteit zich kan voordoen 
binnen een afleesbaar gebied ontmaskerd de ware kwaliteit van een 
fringe-belt: omdat er geen sluitend adagium heerst dat schaalverbin
dend kan werken, bestaat er een conditie van potentie. 

< 
Analyse van Van der Hoeven en van 
Louwe. 

53. Vonder Dollen , p.321 

54. M.P. Conzen, 2009, p.48 

55. B.J.F. Colenbrander. Frans 
van Goof: teven en werk, NAi 
Uitgevers 2005 (Rotterdam), 
p.207 



Kaders en Kapitaal 
Versplinterd proces: versplinterde ruimte 

Slater's stelling dat de stad als fenomeen te waarderen is als neer
slag van het maatschappelijke klimaat - hier toont hij zich adept van de 
Conzense leer - gaat meer dan gemiddeld op voor de Singelgrachtzo
ne. Zowel in tijd als in ruimte is haar ontwikkeling een gebroken proces 
waarin sociaaleconomische tendensen zo nu en dan hun weg vinden. 
Hierdoor worden er continue nieuwe lagen toegevoegd aan reeds 
bestaande structuren waarbij de onderlinge verhouding in soortelijk 
gewicht telkens opnieuw moet uitwijzen wat domineert: het initiatief of 
het verleden. 
Door een enigszins romantische houding aan te nemen kan zelfs 
worden gesteld dat de Singelgrachtzone gelezen kan worden als 
een selecte compositie van hetgeen de stad als totaalconditie ons te 
bieden heeft. Deze conditie van potentie heeft ook daadwerkelijke vorm 
gekregen doordat fragmenten van de zone sporadisch werden betrok
ken bij ontwikkelingen die los stonden van het gebied als totaal. Dit is 
uitzonderlijk helder te zien bij de uitbreidingsplannen van 1866 en 1876 
waarin de zone grotendeels wordt genegeerd met uitzondering van 
een enkel fragment. Enerzijds heeft dit te maken met het feit dat grote 
delen van de zone al op andere wijze in gebruik waren genomen en 
het gebied als schoolvoorbeeld van het fringe-belt concept werd over
geslagen in de plannen. Maar even zwaar weegt het gegeven dat de 
methode van een stad creëren op papier vrijwel onbekend terrein was. 

De ontwikkeling van Amsterdam in de negentiende eeuw maakt de 
betrokken partijen verdacht van een pragmatische en opportunistische 
aanpak. Toch kan een esthetische invalshoek, in het bijzonder stad
singenieur Van Niftrik, ze niet ontzegd worden. Er verschuilt zich een 
ingenieursschoonheid van rationele aard in de consistente uitleg van 
de stad en waar mogelijk, de geometrische zuiverheid van de voor
gestelde bebouwing. Er bestond in de planvorming van de uitdijende 
stad ook vrijwel altijd consensus over de juistheid van een regelmatige 
concentrische uitbreiding. 

Om de planvorming van de gemeente in het juiste licht te zien moet 
er dan ook gewezen worden op het enigszins problematische ontstaan 
van het uitbreidingsplan als instrument. 
De Gemeentewet uit 1851 vormde de basis voor alle latere vormen 
van uitbreidingsplannen van stadsbesturen . Tot op dat moment was 
het enige vergelijkbare instrument met juridische basis dat niet enkel 
civieltechnische zaken betrof een rooilijn besluit. Het uitbreidingsplan 
zorgde als nieuw dier in de planningspopulatie in eerste instantie voor 
grote problemen. Gedurende de laatste helft van de 19e eeuw bestond 
er een formidabele verwarring over de precieze definitie van het begrip. 
Plannen met intenties de uitbreiding van de stad vast te leggen werden 
afwisselend aangeduid met verbeterings- of verfraaingsplan , plan van 
inrichting, stratenplan, bouwplan of verkavelingsplan. 56 Het zou tot 1901 
duren voor er juridisch gezien schot in de zaak kwam van het instru
ment van stadsuitbreidingY Ondanks het feit dat het de beleidsmakers 
aanvankelijk dus aan bruikbare handvaten ontbrak om ambities om 
te zetten in ruimtelijke ordening zijn er wel degelijk maatschappelijke 
tendensen geweest die door de politiek vertaald werden in sturende 

56. Van der Valk, p. 160-161 

sz ln de Woningwet van 
1901 werd de vergaande 
bevoegdheid van gemeenten 
vastgelegd om sturend op te 
treden in ruimtelijke planning. 
In een 'stedenbouwkundige 
paragraaf' werd voor het eerst 



maatregelen. 
Uit deze tendensen zijn drie momenten te destilleren die een belang
rijke invloed hebben gehad op dit spel rondom het transformatie
proces van de Singelgrachtzone. Natuurlijk is de beslissing om het 
functioneren van de omwalling als militaire constructie te verlaten het 
eerste moment van belang. Hiermee werd immers de weg geplaveid 
voor andersoortig gebruik van de zone. Het industriele regime van die 
periode stond voorop om flarden van het gebied te ontwikkelen. 
Ais tweede moet de afschaffing van de stedelijke accijns worden 
genoemd die het startschot vormde voor een nieuwe golf van woning-
bouw die uiteindelijk ook haar weg naar de zone v~nd . Oat het abstrac-
te domein van regelgeving zo zwaar weegt voor de ruimtelijke idee van 
een stad wordt in deze geschiedenis misschien wei het best ge"illus-
treerd door de impact van deze afschaffing. Met het wegvallen van die 
maatregel was het niet langer duidelijk waar de stad precies begon of 
ophield en dat leidde ertoe dat een duidelijk gearticuleerde stadsgrens 
kon vervagen en worden opgenomen in het stadsweefsel. 58 De reste
rende beschikbare ruimte vie I op uiteenlopende wijze aan deze impuls 
ten dee I. 
Daarna zou het ruim een eeuw duren voor er weer echt vernieuwende 
regelgeving werd gesmeed dat de kaders aanscherpte waarbinnen 
projecten in de zone zich bewegen. Net als het apparaat van de over
heid zelf was het wapenarsenaal van de beleidsmakers ondertussen 
flink uitgebreid. Aile varianten , van structuurplannen tot welstandsno
ta's, moesten uiteindelijk hun weerklank hebben in het ultiem sturende 
instrumentarium: het bestemmingsplan. 
Inmiddels was de gehele stad door de versplinterde resultaten van 
moderne en postmoderne stedenbouw onderwerp geworden van een 
heftige dialoog. Niet zelden werd in deze discussie een hernieuwde 
waardering voor historisch weefsel en bijhorende architectuur beleden . 
In het discours werd de voorhanden zijnde stedelijkheid plotseling weer 
relevant en er tekende zich hernieuwde aandacht af voor de autono
mie van stads- en gebouwvorm. Ongetwijfeld was het de geest van 
deze tendens die de Amsterdamse Raad van Stadsontwikkeling - ARS 

een planvormlngprocedure en 
vormvereislen vasigelegd waar 
een uilbreidingsplan minimaal 
aan zou moelen voldoen. 

58. Van der Hoeven & Louwe. 
p.81 

- inspireerde tot het uitbrengen van haar ongevraagde adviesrapport 59. ARS, Het Collier van 

over de Singelgracht in 1989s9 Amsterdam, 1989. Hoewel in 

Een snoer van pleinen 
Whitehand bepleitte al dat het de ruimtelijke planning goed zou 

doen als de indeling van de stad waarop verschillend beleid wordt 
toegepast berust op beg rip. Hij constateert helaas dat dit vaker niet, 
dan wei het geval is. sO Amsterdam vormt hierop geen uitzondering 
getuige het pleitschrift van de ARS dat een eerste poging deed de 
geevolueerde vestingstructuur en haar autonome kwaliteiten als 
vertrekpunt te nemen in de ruimtelijke ordening ,s l Helaas zijn de 
maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid op hun best marginaal te 
noemen. 

Een belangrijke conciusie van de ARS is dat de Singelgracht-
zone ook in beleidstermen gefragmenteerd is. De voornaamste uiting 
hiervan zijn de bestemmingsplannen voor de binnenstad. 62 Hoewel 
aile plannen tezamen de Singelgracht als grens nemen, wordt de zone 
opgeknipt volgens een indeling die gebaseerd is op grove morfologi
sche breuklijnen aan de zijde van de binnenstad. 

hel rapporl nlel wordl gesp roken 
van een Singelgrachlzone maar 
van de Singelgrachl mogen we 
aannemen dal hel am helzelfde 
gebied gaal. Aile ill uSlralies en 
beschrijvingen in hel rapport 
wijzen daarop. 

60. Whilehand. 2009. p.7 

61. ARS 1989, p.7 

62. ARS 1989, p.20 
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voorbeelden van de welstandsindeling 

Zoals te zien is doet dit niet altijd recht aan de segmenten waaruit 
de Singelgracht is samengesteld, om nog maar te zwijgen van het 
feit dat de morfologische logica binnen de zone een geheel andere 
is dan die aan weerszijden. Vervolgens stelt het rapport een alterna
tieve zienswijze voor waarin de zone beschouwd wordt als "een snoer 
van pleinen" en waarbij zowel de radiale als de tangentiële richting 
een aandachtspunt vormen. Het is moeilijk vast te stellen wat hiermee 
concreet bedoeld wordt maar er wordt nog onduidelijker terrein betre
den als er gesproken wordt van de morfologische en programmatische 
diversiteit en contrasten die de zone rijk is. Deze zouden volgens het 
rapport moeten worden gehandhaafd of zelfs versterkt.63 

Om één en ander te waarborgen is de reikwijdte van een bestem
mingsplan onvoldoende, zo stelt het rapport. 64 Het gefragmenteerde 
karakter en geringe invloed op grootschaliger stedelijke structuren 
die eigen zijn aan dit bindende planinstrument werkt de gevreesde 
versnippering in de hand. Ook de overkoepelende schaal van een 
structuurplan biedt geen soelaas volgens de ARS. 65 De korrel van deze 
planschaal is te grof om alle complexe ruimtelijke nuances van de zone 
recht te doen.66 

Daarom stuurt het rapport aan op een tussenvorm: een Beeld- & Kwali
teitsplan. Een dergelijke tussenvorm zou kunnen opereren zonder de 
juridische grondslag van een bestemmingsplan maar met een fijnere 
schaal dan een structuurplan zodat er ontwerpcriteria uit kunnen 
vloeien ten behoeve van toekomstige bestemmingsplannen. 

Hoewel de ARS de unieke positie van de Singelgrachtzone goed 
weet te treffen concludeert ze bij nagenoeg elk bijzonder vormken
merk dat ze de moeite waard is om te conserveren. Hierdoor ademt het 
rapport enigzins een conventionele sfeer, wellicht onbedoeld en tegen 
de zin van de makers. Wat het rapport vooral wonderbaarlijk maakt 
is de conclusie die de analyse oplevert. Enerzijds legt de studie een 
behoorlijk begrip aan de dag van de bijzondere ontstaansgeschiedenis 
van de Singelgrachtzone. Maar anderzijds wordt de suggestie gewekt 
dat het beeld van de zone als afgeronde resultante moet worden 
beschouwd en dat de speelruimte voor spontane en restrictieloze initia
tieven niet een kwaliteit maar juist een bedreiging vormenY 

Beschermd stadsgezicht 
Tien jaar na het rapport van de ARS komt de Amsterdamse binnen

stad terecht in een nieuw stadium van beschermende planvorming. 
Er werd gebruik gemaakt van de ruimte die de Monumentenwet van 

63. ARS 1989. p.8 

64. Een bestemmingsplan geeft 
aan waar wel en niet gebouwd 
mag worden en hoe hoog of 
diep de bebouwing mag zijn. 
Daarnaast geeft het aan waar 
plaats is voor winkels, horeca 
of woningen en welke grond 
bedoeld is voor wegen of 
parken. Hier openbaart zich hel 
bepalende karakter van een 
bestemmingsplan. Niet alleen 
de vorm maar ook het gebruik 
van de stad is onderworpen 
aan een minitieuze sturing om 
ongewenste ontwikkelingen 
tegen te houden en gewenste 
ontwikkelingen mogelijk te 
maken. Om die reden is een 
bestemmingsplan juridisch 
bindend met toelichting, voor· 
schriften en een plankaart Dit 
betekent dat iedereen, burgers 
én overheid, verplicht is zich aan 
het eenmaal vastgelegde plan te 
conformeren. 

65. Een structuurplan bevat het 
ruimtelijk beleid voor- een deel 
van · het grondgebied van een 
gemeente. Hierin is de visie 
van het bestuur opgenomen 
over de verwachte en gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen en is 
vastgelegd wat het toekomst· 
beeld zou moeten zijn. Het 
is dus een beleidsdocument 
en niet rechtstreeks bindend 



1988 bood om naast individuele objecten ook grotere ensembles een 
monumentale status te verlenen . Deze beschermde stadsgezichten 
worden aangeduid als: " ... groepen onroerende zaken die van alge
meen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke 
of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuur
historische waarde. "66 Dit verplicht beleidsmakers tot het opstellen van 
beschermende bestemmingsplannen zoals nu het geval is voor het 
gehele historische centrum van Amsterdam waarbij het water van de 
Singelgracht de grens vormt. 
Om het behoud van de vermeende wetenschappelijke of cultuurhisto
rische waarde in de praktijk te brengen moeten kwaliteiten en zwakke 
punten helder zijn : wat moet worden behouden en beschermd en waar 
moet worden verbeterd en versterkt. Verschillende instrumenten bieden 
daarbij een helpende hand. 

Zo werd er in 2004 de ' Kadernota voor de welstandsbeoordeling 
in Amsterdam' opgesteld die zich tot doel stelt om de kwaliteiten van 
de verschillende stadsdelen te demarqueren en hiermee een gereed
schap aan welstandscommissies te bieden om hun eigen nota's en 
beleid mee te motiveren. De analyse van de Kadernota sluit aan op de 
bevindingen in dit afstudeeronderzoek: " Tot in de negentiende eeuw 
werd Amsterdam omgeven door vestingwerken . Vanaf 1830 werd 
begonnen met de slechting van de wallen en de bebouwing op ad 
hoc-basis van de vrijkomende gronden. Oe meeste bebouwing in 
de Singelgrachtzone dateert uit de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Monumentale gebouwen met openbare functies, zoals de 
stadsschouwburg, warenhuizen, voorzieningen, scholen en dergelijke 
worden afgewisseld met woningbouw waarvan de typologie afhan
kelijk is van de ligging in de stad. Zo zijn bij de haven, in de Plancius
buurt en de Czaar Peterbuurt en in grote delen van de Marnixstraat 
- in aansluiting op de Jordaan - arbeiderswoningen gebouwd, en 
in de buurt van het Raamplein, Leidseplein, Weteringschans, en 
Stadhouderskade riante woningen en vil/abouw. Alle niet-vrijstaande 
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. "69 

Net als in het ARS-rapport wordt het gebouwde resultaat gelijkgesteld 
aan de kwaliteit van de zone: "Gebouwen dienen zich te voegen in 
hun omgeving; schaal, parcellering en gevelcompositie dienen te 
passen in de gevelwand. Het zoeken van contrast in architectuur 
moet een beredeneerd uitvloeisel zijn van de bijzondere functie van 
een gebouw. "70 

Aspecten zoals bouwhoogte, positionering, ontsluiting en vormge-
ving van de plint komen aan bod. Maar de commissie gaat verder: 
de zorgvuldigheid die uit het ontwerp spreekt wordt getoetst, evenals 
de uitstraling. Zelfs de architectonische detaillering van het ontwerp 
wordt aan inspectie onderworpen waarbij de gevelopbouw en zelfs het 
kleur- en materiaalgebruik nog van doorslaggevend belang kunnen zijn. 
Kortom, het heeft er alle schijn van dat elk bouwproject een grondige 
jurering moet ondergaan. Om de schijn van conserveringszucht tegen 
te gaan, haasten de schrijvers zich te vermelden dat het ze er niet 
om gaat het genetisch veranderingsproces van de stad te bevriezen . 
Sterker, de mogelijkheid tot gedeeltelijk uitwissen of overschrijven van 

voor inwoners en bedrijven. 
Een bouwvergunning mag 
bijvoorbeeld niel geweigerd 
worden als hel bouwplan niel 
in overeenstemming is mei hel 
slrucluurplan. 

66. ARS 1989. p.22 
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bestaandstads-dnawordt geprezen71 , evenals de potentiële kwaliteit 
van contrastwerkingn 
Hoewel dit een lichte nuancering lijkt van de het standpunt van de 
ARS in 1989 is de redenering nog steeds een breekbare kwestie. 
Immers, zodra er sprake is van het bevriezen of beschermen van het 
stadsbeeld, al is het slechts op onderdelen, dan gaat dat ten koste 
van andere mogelijkheden. Voor zones zoals de grachtengordel of de 
Jordaan lijkt dit een zeer redelijke houding aagezien de kwaliteit in 
deze gebieden grotendeels samenvalt met de coherente morfologie en 
bijhorende bebouwingstypologie. Als daarentegen de Singelgrachtzone 
bschouwd wordt , waar een dergelijke coherentie ontbreekt, dan lijkt 
de prioriteit van het ensemble boven de bewegingsvrijheid op individu
ele kavels minder goed geplaatst. Dat wil niet zeggen dat er helemaal 
geen vormaspecten in de zone zijn die vanuit een bepaald perspec
tief bescherming verdienen. Het vinden van een middenweg in deze 
kwestie is een delicate zoektocht. 

Een beleidsinstrument dat het individuele kavel als grootste korrel 
heeft en aan de basis van het welstandsbeleid staat is de zogenaam
de waarderingskaart. 73 Deze indexering geeft aan welke gebouwen 
rijks- en gemeentemonumenten zijn maar heeft ook een categorie 
'gebouwen die van groot belang zijn voor het stadsbeeld vanwege hun 
stedenbouwkundige of architectonische waarde: Het is een classifice
ring die de genoemde ambities met betrekking tot kaveloverstijgende 
ensembles moet waarmaken en dit doet in lijn met eerder behandelde 
stukken : met een behoud van bestaande vorm als uitgangspunt. 

Een ander gereedschap dat ten behoeve van de ruimtelijke eenheid 
van de zone in het leven geroepen is, is de Nota Ruimtelijke Randvoor-
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uitsnede van de Waardenngskaart. 

?I. Idem, p.16 

72. Idem. p 13 

73. Waarderingskaarl beschermd 
stadsgezicht. Dienst Binnenstad 
Amsterdam 2008 
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waarden Singelgrachtzone.74 Het is een nota die is voortgevloeid uit de 
aandachtsimpuls van het ARS rapport en uniek vanwege het stadsdeel 
overstijgende karakter. 75 

Niet verwonderlijk is het dan ook dat de voorgestelde maatregelen 
vooral doorlopende structuren betreffen, namelijk de infrastructuur en 
openbare ruimte in de zone. Opvallend is de doelstelling om in de zone 
'rust en ruimte terug te winnen op het verdichte en drukke stedelijk 
weefsel: Hiermee wordt een typische fringe-belt eigenschap van de 
expansieve fase bestempeld als begerenswaardige kwaliteit. Wellicht 
terecht, maar incompleet zolang de bebouwing in het gebied geen 
doelwit is van dezelfde ambitie. 

Uiteindelijk is het meest concrete kader dat gesteld wordt een 
passage die voorkomt in alle vijf bestemmingsplannen waar de voor
malige Schans deel van uitmaakt. Deze is duidelijk verwant aan de 
tekst van de Kadernota: "Oe afmetingen en ritmiek, evenals de gevel
beëindiging, detaillering, materiaalkeuze en kleur van de bebouwing 
moeten zodanig op de omgeving worden afgestemd, dat de karakte
ristiek van het stadsbeeld niet in onevenredige mate wordt aangetast 
en aan de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan. "76 

Kapitaal als motor 
Het stedelijke landschap van Amsterdam is ondertussen tot ver 

buiten de Singelgracht gereikt. Ook ver voorbij de negentiende-eeuwse 
ring, waar beleidskaders van een geheel andere orde gelden, zijn 
een scala aan gebieden ontwikkeld tot stedelijk gebied. Maar er vindt 
een kentering plaats in de manier waarop uitbreidingsmogelijkheden 
worden bezien. Met de ontwikkeling van IJburg benut de gemeente 

Verdichtingambities 
Amsterdam 

74. Nota Ruimtelijke Randvoor
waarden Singelgrachtzone, DRO 
Amsterdam 2003 

75. De nota is behandeld 
door de stadsdelen Centrum, 
Westerpark. Oud West, 
Amsterdam Oud Zuid en 
Oost-Watergraafsmeer. 

76. Voorschn~en bestemmings
plannen binnenstad, lid Ja 
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voorlopig haar laatste uitbreidingsgrond dus de groeiambities voor de 
toekomst zullen op de bestaande stad geprojecteerd moeten worden. 
Zo wil het gemeentebestuur van Amsterdam tot het jaar 2030 70.000 
nieuwe woningen realiseren in bestaand weefsel. Hierbij zijn voorna
melijk de wijken van de twintigste eeuw het doelwit. 

Compact wonen en hoogbouw worden gezien als belangrijke opties 
om deze plannen te verwezenlijken maar het zijn juist de locaties 
dichter bij het centrum die de hoge kosten van hoogbouw gemakke
lijk compenseren met hun marktwaarde. Hoewel aan dit besef geen 
gebrek is bij de beleidsmakers en -adviseurs realiseren zij zich ook 
de ernstige beperkingen van de historische binnenstad77 De enorme 
allure en aantrekkingskracht van het centrum voor nieuwe kapitaal 
impulsen worden gefrustreerd door de beschermende kaders. 

Voor de aspiratie tot inbreiding van de bestaande stad lijken gebie
den die als fringe-belt aangeduid kunnen worden bijzonder geschikt. 
Vanuit het perspectief van de fringe-belt bestaat de kwaliteit van 
deze gebieden immers uit de bijzondere omstandigheden en weinig 
begrensde mogelijkheden. In het beleid wordt echter de focus geplaatst 
op het resultaat van deze condities. Toch zijn de enige ruimtelijk verbin
dende aspecten van de zone de infrastructuur en de weidsheid die 
wordt gecreëerd door de aanwezigheid van het water. In de onder
zochte beleidsstukken wordt dan ook een eenduidige aanpak bepleit 
voor de materialisering en vormgeving van de wegen zowel binnen de 
zone als aan de buitenkant van de Singelgracht De huidige concrete 
plannen in de zone blijven daarmee beperkt tot het nivelleren van 
verschillen in de openbare ruimte en de bouw van enkele geforceerde 
parkeervoorzieningen onder het water van de Singelgracht Juist voor 
de Singelgrachtzone is het een gemiste kans dat de ingrepen zich 
hiertoe limiteren. 
Er zit als het ware een lacune in het beleid tussen enerzijds de daad
kracht met betrekking tot de infrastructuur en openbare ruimte, en 
anderzijds de strategie voor bebouwing in de zone. Het gewenste 
resultaat van een rol voor de Singelgrachtzone als sterk stedenbouw
kundig element heeft meer potentie als er ruimte wordt geboden aan 
een explosieve aanjaging door kapitaal. In plaats van deze dynamiek te 
beperken zou het beleid meer gericht moeten zijn op een hybride stra
tegie door de ambities te benutten van kaders en kapitaal. 
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Grondpoten ti e Amsterdam 

n "De centraal gelegen locaties. 
waar een gunsltge grondpnjs 
is te verwachten, bevinden 
zich echter veelal binnen de 
grenzen van het beschermde 
stadsgezicht. wa t beperkingen 
oplevert voor de realisatie van 
hoogbouw."P ianAmsterdam, 
2004, nr. 1: Hoogbouw in 
Ams terdam, pg.21 
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2Intermezzo: 
Wenen 

Niet alleen Amsterdam transformeerde van gesloten 
vestingstad naar een groter open stedelijk gebied. 
Veel Europese steden kampten met vergelijkbare condi
ties en keuzemomenten. Eén van die steden, Wenen, is de 
moeite waard om nader toe te lichten. 

In vergelijking met Amsterdam was de uitbreiding van Wenen buiten 
de wallen en de bijhorende verdedigingszone al op veel grotere schaal 
gaande ten tijde van de ontmanteling. Ook was de zone die de binnen
stad scheidde van de nieuwe stedelijke aanwas met ongeveer 500 
meter veel breder dan de zone in Amsterdam. En in tegenstelling tot de 
situatie in Amsterdam was er bij de casus in deze stad wel een onder
liggend idee bij de invulling van de voormalige vestingzone. 

Het besef dat in de moderne oorlogsvoering de ruimtelijke configu
ratie van de vestingwerken hun relevantie had verloren was de macht
hebbers niet ontgaan. Niet de vijand van ver buiten de stad, maar het 
gevaar van de arbeidersklasse in de stad was de reden om de buffer 
rondom het historische centrum in stand te houden. Dat weerhield het 
Weense volk er evenwel niet van om plantsoenen en parken aan te 
leggen in het gebied. Evenals in andere Europese steden vervulde de 
ongebruikte zone een dubbelrol als verouderd machtssymbool en als 
ruimte voor een nieuwe recreatieve behoefte. 

Het startsein voor de ontmanteling van de vestingzone in Wenen 
klonk in feite in Parijs. De revoluties van 1848 die in heel Europa 
politieke aardverschuivingen teweeg brachten, ten koste van elitaire 
aristocratische regimes en ten gunste van liberale stromingen, troffen 
ook de hoofdstad van het Oostenrijkse Keizerrijk. Ferdinand I maakte 
plaats voor de jonge keizer Franz Joseph I die zich genoodzaakt zag 
de positie van de vestingwerken te herzien. In 1857 werd bij keizerlijk 
besluit bekend gemaakt dat de zone zou worden afgebroken. Een jaar 
later werd een competitie uitgeschreven voor de toekomstige beroem
de Ringstrasse met als belangrijk onderdeel van de opgave een breed 
scala aanoverheids-en culturele gebouwen. Echter, om te spreken van 
een knieval voor de revolutionaire liberalen gaat voorbij aan de ware 
aard van de condities. De belangrijkste grondslagen van het Ringstras
se-plan lagen namelijk in militaire argumentatie die nog steeds gericht 
was op de bescherming van de monarchie tegen het proletariaat. Het 
bouwen van een groot arsenaal bij het station, een barak aan weerszij
den van de ringstructuur had in het keizerlijke besluit duidelijke priori
teit boven de bouw van een opera, bibliotheek of museum. En de maat 
van de aan te leggen tangentiële weg was afgekeken van Parijs. Daar 
hadden ze geleerd van de revolutie en positieve ervaringen met brede 
wegen die moeilijk te blokkeren zijn. Vóór deze weg een representatie
ve functie ging vervullen was er dus de militaire functie: het leger in het 
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Het plan voor de Rings trasse 
waar de jonge keizer voor 
tekende. 

< 

Ensemble van een 
Universiteitsgebouw, het 
Parlementsgebouw en 
het gemeentehuis met de 
Ringstrasse. De onëntatie is 
op de infrastructuur. 

Gebouwen op de Rlngstrasse. 
Vlnr: Parlementsgebouw; 
Votivkirsche; Operagebouw. Zie 
ook de Kaartenbijl age. 



geval van een nieuwe opstand direct bij de arbeiderswijken te brengen 
om daar de massa te beteugelen. 78 

Het is dankzij deze militaire grondslagen dat de Ringstrasse een stede
lijk element van magnifieke proporties kon worden. 

In 1860 ondertekende Franz Joseph I het plan voor de invulling van 
de voormalige vestingzone dat nog steeds herkenbaar is in het beeld 
van de huidige Ringstrasse. De strategie op hoofdlijnen bestond uit een 
heptagonaal stelsel van segmenten die werden ingevuld met monu
mentale bebouwing, parken en blokverkaveling. 
Aan de buitenzijde van de voormalige zone werd een tweede weg 
aangelegd die grotendeels parallel aan de Ringstrasse loopt. Deze 
weg wordt in de volksmond wel de Laslenstrasse of Tweede Linie 
genoemd en dient nog, net als ten tijde van de aanleg, om de Ring
strasse te ontlasten van circulaire verkeersdruk. Tram en voetgangers 
maken tegenwoordig de dienst uit op de Ringstrasse welke grotendeels 
bestaat uit eenrichtingsverkeer. Doorgaand circulair verkeer is te vinden 
op de Laslenstrasse in de gedaante van bussen, tweerichtingsverkeer 
en een ondergrondse metro. 
De blokverkaveling ten behoeve van woningbouw was bestemd voor 
een nieuwe rijke middenklasse en diende ter financiering van het 
gehele project. Over het algemeen blijven de façades van de blokken 
nauwelijks achter bij de grandeur van de vrijstaande monumenten in de 
zone. 

De opzet en ambitie van het plan voor de Ringstrasse zijn revolu
tionair te noemen. Hoewel de schaal van het plan doet denken aan 
de grandeur van de Barokke stedenbouw is ze in feite een inverse 
van deze strategie. Het Barokke thema van de openbare ruimte in 
een dienende rol teneinde een focus op monumentale bebouwing 
te creëren is eigenlijk niet terug te vinden in de Ringstrasse. Dat is 
inherent aan de heptagonale opzet die de knikkende beweging van 
de vestingwallen gehoorzaamd. Deze voorkomt de mogelijkheid van 
eindeloze zichtassen met iconografische bebouwing als sluitstuk. 

De oriëntatie en rangschikking van de belangrijkste gebouwen zijn 
zelfs uitgesproken modern. Met uitzondering van het Natuur- en Kunst 
Historisch museum is namelijk alle bebouwing in de Ringstrasse-zone 
georiënteerd op de Ringstrasse zelf waarmee de focus verschuift naar 
de weg als belangrijkste drager van de zone. Daarnaast is de opzet 
van de zone dusdanig wijds dat de royale situering van de bebouwing 
eerder de aandacht vestigt op de overvloedig aanwezige openbare 
ruimte dan andersom. 

De weg is ook de enige constante in de zone waarin de afzon
derlijke delen een enorme diversiteit kennen door de verschillende 
afmetingen van de bouwwerken, verschillende typen programma en 
heterogene architectuur. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de monumen
tale consequentie van een Hausmanniaanse boulevard is de architec
tuur van de Ringstrasse beter te typeren als een reeks met een divers 
historisch repertoire of "decent draperies of pre-industrial architectural 
styles'?9 De afwezigheid van een uniforme stijl ondermijnt de zintuig
lijke ervaring van de bebouwing als zijnde één geheel met wederom 
als gevolg dat de openbare ruimte in beeld komt als het consistente 
element. 

Het riante wegprofiel speelt hierbij ook een belangrijke rol. Met ruim 

7B. D. Frisby, "The Significanee 
al Vienna·s Ringstrasse·: in 
Hermansen Cordoa, C., ed., 
Manilestoes and trans/ormalions 
in the early modernist city. 
Ashgate 2010 (London), p.230 

79. C. E. Schorske, Fin-de-Siec/e 
Vienna: politics and culture, 
Vintage Books 1981 (New York), 
p45 
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56 meter behoorde de Ringstrasse tijdens haar aanleg tot de breedste 
boulevards van haar tijd en het is naar huidige maatstaven nog steeds 
een royale constructie . Naast de infrastructuur voor paard en wagen, 
welke spoedig vervangen werden door gemotoriseerd verkeer, is er 
een ruime zone voor voetgangers en tram. Het geheel wordt consis
tent geflankeerd door een dubbele bomenrij welke de autonomie van 
de infrastructuur en het isolement van de bebouwing in de zone verder 
versterkt. "Vertica/ mass is subordinated to the flat, horizontal move
ment of the street. "80 

Ondanks de formele consistentie van de Ringstrasse leende het 
plan zich voor een gefragmenteerd sociaal en symbolisch functione
ren van de verschillende delen. De Franzensring bijvoorbeeld had met 
vier monumentale objecten veruit de meeste allure en een voorname 
representatieve functie . Echter, het plein voor het Rathaus - Rathaus
platz - ontbeert een zekere intimiteit door de enorme afmetingen en 
de oriëntatie van de gebouwen naar de Ringstrasse. Hierdoor is enige 
maatschappelijke interactie op dit plein nagenoeg absent. 8 1 Voor de 
gegoede burgerij waren bijvoorbeeld de Kärntner, Kolowath en Park 
Ring van groot belang. Met name de Kärntner Ring functioneerde 
lange tijd als een promenade waar sociale statusbevestiging werd 
gezocht. Gedurende een avondwandeling langs dit deel van de Ring
strasse waande de Franse schrijver Victor Tissot zich zelfs 'dans un 
immense salon:82 

Radiale wegen die vanuit het omliggende Wenen richting de 
historische binnenstad steken worden afgebogen en meegetrokken in 
de ruime tangentiële beweging van de Ringstrassezone. Dit gegeven 
gecombineerd met de schaal en opzet van de bebouwing in de zone 
ondermijnt de oorspronkelijke intentie om de scheiding tussen de 
historische binnenstad en omliggende wijken op te heffen en versterkt 
deze zelfs. Zodoende opereert de zone als een formele morfologische 
barrière. 
Tegelijk bestaat de interne organisatie van de zone naast enkele 
consistente elementen een heterogene situatie als het aankomt op de 
betekenis voor de stad. Zo ontstaat het beeld van de Ringstrasse-zone 
als stedenbouwkundig element met een dubbelrol die kenmerkend is 
voor de conditie van een fringe-belt. 

Vergelijking 
Wenen biedt ons een interessant perspectief op de potentie van een 

voormalige vestingzone. Hoewel de morfologie en bebouwing van de 
Ringstrasse niet bepaald een glasheldere consistentie vertoont, kan 
ze toch worden beschouwd als de resultante van een zuiver vooropge
zet idee. Autonome objecten zijn afgewisseld met parken en compacte 
bouwblokken die zich alle schikken naar de beweging van een monu
mentale infrastructuur. 
Ondanks de duidelijke aanwezigheid van een planningscomponent 
heeft de Ringstrasse toch een aantal fringe-belt ingrediënten zoals een 
diversiteit van programma, heterogene kavelafmetingen en bebou
wingstypen. Evenals Amsterdam is de voormalige vestingzone door 
een consistent afgebakende vorm een uniek fringe-belt exemplaar. Als 
de twee steden nader vergeleken worden vallen een aantal zaken op. 

Het eerste is de overeenkomst van een infrastructureel netwerk 

80. Schorske. p.36 

8 1. Frisby, p.249 

82. F nsby, p. 234 



rondom de historische kern. In beide zones is een dubbele tangentiële 
structuur ontstaan met een primaire en secundaire component. Er zijn 
echter belangrijke verschillen tussen de ringwegen van beide fringe
belts. Om te beginnen verschilt het gebruik van de routes behoorlijk. 
Zowel de binnen- als de buitenroute wordt in Amsterdam gebruikt als 
belangrijke verkeersader, waarbij de verschillende karakters van de 
routes benut worden door verschillend type verkeer. Maar in Wenen 
doet de binnenroute voornamelijk dienst als representatieve promena
de en is alle verkeersdruk afgewenteld op de buitenroute. 

Daarnaast voorkomt de aanwezigheid van het water in de Amster
damse situatie dat de primaire tangentiële route een functionele relatie 
aangaat met de bebouwing op de Schans. De Ringstrasse-zone is 
daarentegen, ondanks de ruime opzet, een veel compacter compositie 
van weg en bebouwing. De Weense casus zou omschreven kunnen 
worden als een gekromd veld met relatief losstaande objecten dat 
opgespannen wordt met de horizontale beweging van de Lasten- en 
Ringstrasse. Een horizontaliteit die ook aanwezig is in Amsterdam 
maar door de Singelgracht strikt gescheiden van de bebouwing die 
plaats heeft in een smalle geïsoleerde strook. 

Hierdoor functioneert de bebouwing van beide zones ook op totaal 
andere wijze. In Amsterdam is over het algemeen te weinig ruimte voor 
grote alzijdige gebouwen waar je om heen kunt bewegen, in tegen
stelling tot Wenen. Ook aan de woningbouw in de zones is dit verschil 
afleesbaar. Zoals eerder gesteld kent de Amsterdamse I ringe-belt 
een aantal verloren blokken en flarden woningen, terwijl de compacte 
blokken in Wenen veel sterker functioneren als locale morfologische 
gebieden binnen de zone. Daarnaast is de Ringstrasse-zone in cultu
rele zin zeer snel geclaimd als het domein van de elite. Weliswaar een 
liberale club maar niettemin elitair. Hierdoor zijn grandeur en een repre
sentatieve functie inherent aan alles wat zich manifesteert in de Ring
strasse, van de stedenbouw tot aan de gevelontwerpen. Het gebrek 
aan een dergelijke agenda heeft Amsterdam een stedenbouwkundige 
compositie en bebouwing opgeleverd die veel sterker versplinterd is. 

Opmerkelijk is ook dat de financiering van het Ringstrasse-project 
plaatsvond buiten de keizerlijke of de stadsboekhouding om. Er werd 
een speciaal uitbreidingstands opgericht dat onafhankelijk kon opere
ren en het is verleidelijk om deze financiële zelfstandigheid te kenmer
ken als één van de hoofdoorzaken waarom een dergelijk plan op deze 
schaal succesvol is gebleken. Van der Valk komt in zijn proefschrift 
herhaaldelijk terug op het gegeven dat het stadsbestuur van Amster
dam in hun besluitvorming rondom de Singelgrachtzone financieel en 
juridisch gebonden was door toezeggingen aan allerlei partijen. Los 
van de vraag of de wens hiertoe bestond, maakte het een homogene 
aanpak van de Schans onmogelijk. Dit heeft er ook toe geleidt dat er 
tot op heden vernieuwende transformaties in de Amsterdamse fringe
belt mogelijk zijn terwijl in Wenen een cultivatie van de monumentale 
pre-industriële architectuur meer voor de hand ligt. 



3 Manifest voor 
de Singelgrachtzone 



Fringe-Belt 

1. 

De voormalige Schans, de strook parallel 

aan de Singelgracht is een fringe-belt. 

2. 

Fringe-belts zijn verknipte gebieden. Het 

zijn composities van verschillende architec

tonische objecten en flarden morfologie. Die 

schizofrene situatie creëert een conditie van 

potentie. 

3. 

Gebrek aan een éénduidige strategie is een 

belangrijke voorwaarde voor het ontstaan 

van een conditie van potentie. Daarom kan 

de formele resultante van een fringe-belt niet 

gecultiveerd worden zonder verlies van haar 

mogelijkheden. Een dergelijke cultivering is 

onwenselijk. 

4. 

Ondanks de conditie van potentie kent de 

Singelgrachtzone beperkende vormeigen-



0\ 
0 

schappen. De zeventiende en negentiende 

eeuwse stad houden haar in toom. Dat is 

goed want die waarborgen een grens voor de 

potentiële anarchie. 

5. 

Twee belangrijke vormeigenschappen van 

de Singelgrachtzone transformeren de con

ditie van potentie in een recept voor stede

lijke kwaliteit en maken het gebied geschikt 

om als entiteit te behandelen ten opzichte 

van de rest van Amsterdam. 

De eerste betreft de relatie met de stad: 

de Singelgrachtzone is een bijzondere frin

ge-belt omdat ze helder begrenst en smal is. 83 

De tweede betreft het interne model 

van de zone: Het gebied is onder te verdelen 

in een aantal segmenten. 84 

6. 
Door radicale contrastwerking kan de zone 

een sterkere identiteit verkrijgen en een hel

derder relatie aangaan n1et de stad. 



Kapitalisme 

7. 

Als de stad mn pragmatische of gewenste 

redenen niet n1eer naar rechts of naar links 

kan, dicteren de wetten van het kapitaal haar 

omhoog of omlaag. 

8. 

Wie in het veld van stad en architectuur sub

stantiële zaken wil creëren moet zich inlaten 

met macht, want de architect is machteloos. ss 

9. 
De macht over de stad en architectuur ligt 

vandaag in het domein van de commercie. ss 

10. 

De macht van de commercie wordt ingeka

derd door overheidsbeleid. 



Beleid 

11. 

Er is een wens bij beleidsmakers en -advi

seurs de Singelgrachtzone een bijzondere 

positie te verlenen in het stedelijke weefse1 

van Amsterdam. In het beleid worden hier 

pogingen toe ondernomen maar deze zijn in

compleet. 

12. 
De beschermde status van het 'stadsgezicht' 

is onterecht waar het de Singelgracht betreft. 87 

13. 
In de Singelgrachtzone vinden we geen se

quentie van architectonische zwaargewich

ten zoals in Wenen. Een onwrikbare monu

mentale status voor individuele objecten is 

dan ook misplaatst. 

14. 
Morfologie en bebouwing in de zone heb

ben autonoom bestaansrecht nlaar zouden 

dit telkens opnieuw moeten heroveren op de 

druk van het kapitaal. 



Strategie 

15. 

Door de commerciële potentie van de zone 

aan te wenden kan de zone haar rol als eclec

tische compositie weer veroveren. 88 

16. 

De lacune in het beleid met betrekking tot 

bebouwing in de zone moet opgevuld wor

den n1et n1aatregelen een verbijzondering 

van het gebied uitlokken. Hoogteaccenten 

kunnen zorgen voor het geambieerde beeld. 

Schaalbreuken moeten worden toegejuicht. 

17. 

Een bombardedement van vierkante 1neters 

biedt mogelijkheden om de gewenste con

trasten aan te brengen. Het programma kan 

gezien de locatie en aard van de zone zeer di

vers zijn. Perifere invloeden zoals een IKEA 

of mega supermarkt zijn mogelijk, evenals 

stedelijke functies zoals grote hotels of cul

turele voorzieningen. Kantoren en wonin

gen in bulkhoeveelheden zijn eveneens kan

didaat voor de strategie. 



18. 

Welstandsnota's voor de zone moeten wor

den aangepast. Passages over aansluiten op 

bestaande nokhoogtes moeten getransfor

meerd worden naar minimale bouwhoog

tes. 40 meter als absolute ondergrens. Pas

sages over aansluiten op rooilijnen moeten 

getransformeerd worden naar stimulerings

maatregelen tot het doorbreken van aaneen

gesloten bebouwing. 

19. 
Alleen abstracte richtlijnen zoals hoogte 

en doorzicht garanderen een verbijzonde

ring van de zone als entiteit binnen het to

tale weefsel van Amsterdam en biedt tegelijk 

ruimte om de lokale realiteit van de segn1en

ten te adresseren. 

20. 

Er moet in de zone constant ruimte zijn 

voor experiment. Daartoe zou een flexibele 

lijst n1et gebouwen opgesteld moeten wor-



den waarin de zone geïndexeerd wordt en 

welke periodiek wordt geëvalueerd in plaats 

van een rigide lijst die alles vastlegt. Dat er 

ruimte is voor nieuwe impulsen zo dicht bij 

het historische centrum moet worden gezien 

als kwaliteit. 

21. 

Bij het opstellen van een lijst telt de poten

tie van een gebouw om bij te dragen aan de 

kwaliteit in de zone. Bij de keuze voor ge

bouwen die niet vogelvrij verklaard worden 

speelt bijvoorbeeld sentiment voor historie 

een rol, evenals empathie voor moderne ex

periinenten. De lijst n1et gemeente- en rijks

monumenten kan een goed vertrekpunt vor

men maar moet direct uitgebreid worden met 

gebouwen zoals de Europarking, Ziekenhuis 

Bernardus, Peper en Zout en De Nederland

se Bankeg 

22. 

Een vormeigenschap van fringe-belts in het 



algemeen en van de Singelgrachtzone in het 

bijzonder is de transparantie. In het compac

te Amsterdam is dat een kwaliteit die gesti

muleerd moet worden. 

23. 

Structuren die als stroken, blokken, of klon

tering van lage bebouwing ruimte 'opvullen' 

zijn vijandig aan de potentiële transparantie 

van de zone en worden vogelvrij verklaard. 

Experiment 

24. 

Met de aangepaste regels als stimulans kan 

per segn1ent afzonderlijk bekeken worden 

welke tnogelijkheden de context biedt. Hier

bij is telkens een actieve interpretatie van het 

segment nodig. 

25. 

De veranderingen op beleidsniveau geven 

een positieve impuls aan de ruimtelijke mo

gelijkheden van de zone maar dicteren geen 



ontwerpmethodiek. Het Conzense recept 

voor een hierarchische gelaagdheid van het 

stedelijke landschap -plattegrond, bebou

wing, programma- geeft richting om strate

gieen te schiften. 

26. 

Sommige segmenten hebben een verkave

ling met te weinig kwaliteit om overlevings

recht te c1aimen. Hier is ingrijpen op het ni

veau van de stadsplattegrond gewenst. 

27. 
Sommige segmenten herbergen complexere 

situaties met interessante objecten en n10rfo

logie die nog van waarde kunnen zijn voor 

de huidige stad en haar gebruiker. Daar moet 

worden gekeken naar evolutionaire kansen 

voor nieuwe bebouwing. 



Architectuur 

28. 

De mogelijkheden van de segmenten worden 

gemanifesteerd in volumes die de gewenste 

ruimtelijkheid helder articuleren. 

29. 

De massa's van de volumes beroepen zich 

op een geloof in de schoonheid van eenvou

dige gebaren. 

30. 

Volumes van verschillende afmetingen ken

nen verschillende architectonische thema's 

maar er zijn een aantal te noemen die altijd 

geadresseerd moeten worden: basis, beëin

diging, kop, lijf, hoek. 

31. 

Waar context is, daar zijn relaties. Niet com

municeren is een autistische zonde in een 

complexe realiteit. Het zoeken naar aankno

pingspunten terwijl een eigenheid gewaar

borgd blijft is het hoogste streven, ook in de 

architectuur. 



32. 
De vlakken van de volumes worden met as

sociaties en referenties. Het vertrekpunt zijn 

de precedenten in de zone maar een ont

werper moet subjectief omspringen met be

schikbare thema's. 

33. 
Op zoek naar verbindende referenties moet 

een ontwerper kritisch te werk gaan en be

hoedzaam zijn voor sentimentele nostalgie. 

Anderzijds moet hij ook optimistisch blijven 

en objecten die nog niet de romantische geur 

van geschiedenis hebben toch durven waar

deren. 



83. Fringe-belts zijn over het algemeen zeer onregelmatig 
van vorm en onderbrekingen in de structuur zijn geen 
uitzondering. Oat maakl het begrip 'belt' in de meeste gevallen 
enigszins misleidend omda! er vaak geen sprake is van een 
gordel per se, maar niel in Amsterdam. Doorda! de smalle 
s!rook van de voormalige Schans bijna ononderbroken 
word! begrensd door hel water van de Singelgracht en de 
Lijnbaangracht is de historisch-morfologische afbakening 
van de zone tot op heden zeer afieesbaar gehandhaafd. Oat 
wordt nog eens gecomplementeerd door de programmatische 
inbedding van de zone in he! infrastructurele ne!werk van 
de slad. De tangen!iete verkeersroules aan de builen- en 
binnenzijde vormen samen met de strucluur van hel water de 
vormdrager van de zone. Die gekromde smalle vorm beteugelt 
het generieke speelveld, waardoor de dynamiek in de zone 
geen risico vorml voor de belendende syslemen. Omgekeerd 
is de zone zo sma I dat de zeventiende- en negentiende 
eeuwse stad altijd in beeld is als achtergrond. 

84. De grillige en gebroken vorm van de zone in tangenliele 
richting ondersteunt de segmentering. Deze segmenten 
overlappen elkaar waardoor zowel overkoepelende gebaren 
als locale afbakeningen legiliem zijn. In combinatie met de 
sterke afbakening van het gebied als totaal is er ruimte voor 
contrasten zonder dat de samenhang verloren gaa!. 

85. y . .) the architectural result can never be more than a 
mere reaction to a certain programme. Here it is important 
to observe that many essential decisions have been taken 
out of the hands of the architect:'Rem Koolhaas in M. 
Kloos, ed., Amsterdam; an architectural lesson, Thoth 1988 
(Amsterdam), p.111 

86. "I think il has to be recognized that the in flue nee of com
merce on the development of cities cannot be overlooked. 
It is a fact whether you agree or not, Ihat the developers 
of today are the De Medicis of the 20th century and this is 
not an entirefy bad thing. There are no kings, no popes, no 
dictators anymore, and allhe same time the community has 
neither the means or the resources to build a city, as it was 
build in the pas/."Helmut Jahn in M. Kloos, ed., Amsrerdam . 
an architectural lesson , Thoth 1988 (Amsterdam), p.94 

87. Amsterdam gaat terecht pra! op haar stedenbouwkun
dige strucluren en bijhorende bebouwing. Voor de meeste 
gebieden in de stad is beseherming van het gebouwde 
ensemble van vilaal belang voor het voortbestaan van de 
aangetroffen stedenbouwkundige kwalitei!. Zo niet voor de 
Singelgrachtzone. 

88. Financiele haalbaarheid is verzekerd door de locatie van 
de zone als geheel. Gedrapeerd rondom een van de meest 
begerenswaardige historische locaties ler we reid is er weinig 
programma te bedenken dat bij afwezigheid van overheidsbe
perking en nietlevensvatbaar zOU zijn in het gebied. 

89. Het enige gebouw in de Singelgrachlzone dat beschouwd 
kan worden als representatie van een strategie voor de zone 
als consistent sledelijk element is het DNB gebouw van 
M.F. Duintjer. Duintjer's ambitie met zijn ontwerp voor was 
niet minder dan een dergelijke strategie: "£en ring van hoge 
slanke gebouwen langs de Singelgracht, random de oude 
kern van de stad, kan een verrijking en een verjonging van 
hel stadsbeeld geven - een verandering van het vertrouwde 

beeld van vrij /aag bebouwde binnenstad, maar geen 
aantasting daarvan,"Vol van de mogelijkheden van een 
moderne stedenbouw met aanzienlijk meer openbare ruimte 
dan de labyrinlische historische binnenstad, haastte hij zich 
om Ie benadrukken dat zijn ring geen hernieuwde omwalling 
mocht belekenen. "Geen knellende band van gebouwen, 
welke het gevoel geeft de binnenstad van de nieuwe stad te 
scheiden" Met het onderscheid tussen de relalief lage plint 
en hoge slanke toren, beide met een neutrale, doch krachtige 
architectuur die aansluit bij de Internationale Stijl, onts!ond 
een interessant nieuw figuur in de Singelgrachtzone. Door de 
alzijdige neutraliteit van het gebouw ontstaat er geen gearticu
leerde compositie met de ruimte van het Frederiksplein, maar 
tegelijkertijd staat de omliggende bebouwing te dichtbiJ om te 
spreken van een vrijstaand object in een veld. Sterker. doordat 
de plint is opgeval als een bouwblok dal de geometrische 
vorm van de rooilijnen voigt ontstaat er klankrijm met de 
omliggende morfologie. 
De toren met een onentatie parallel aan de cruciale radiale 
doorkruising van de overgangszone zorgt echter weer voor 
een radicale breuk met belendende stedelijke thema's. Alles 
welbeschouwd lijkl de Nederlandse Bank een enliteit die 
ondanks een enkele gestileerde poging net geen houvast 
weet te vinden in haar stedelijk patroon. De frielie die 
hierdoor ontstaat, is interessant am Ie interpreteren als een 
geschikte manifestatie van de potentiele zelfstandigheid van 
de Singelgrachtzone. 
M.F. Duintjer, 'De Nederlandse Bank N.V. te Amsterdam: 
Bouwkundig Weekblad, (1968) nr. 25, p. 418, geciteerd in K. 
Boomsma, Kanjers en Knoerren. 









4Revolutie tussen 
Zaag en Raam 

"Bij het ontwerpen van het plan, is, letlende op de tegenwoor
dige gesteldheid van der bebouwing in de buitenwijken, zonder 
eenigen regel, orde of zamenhang, die toestand bijna geheel 
weggedacht en, als beschikkende over een geheel vrij terrein, de 
nieuwe aanleg geregeld naar het volgende beginsel(. .. )" 
Stadsingenieur J.G. van Niflrik over zijn stadsontwerp uit 186690 

Luchtfoto van het gebied tussen 
de voormalige zaagmolen- en 
raampoort 

Een deel van de indexering door 
J.C. Loman jr. in opdracht van 
DRO, 1892-1903 

Een uitsnede van de kaart van 
Gerred de Broen 

Bl 

90. Gemeenteblad Amsterdam 
1867 eerste afdel tng p.95-97. 
geciteerd in Van der Valk 
p.547-577 



Analyse Marnixstraat 
Het segment van de zone waar hier mee geëxperimenteerd wordt 

bevindt zich tussen het Marnixplein en het Tweede Marnixplantsoen. 
Als voormalige vestingwal was het onderdeel van de Derde Uitleg en 
de aanleg vond plaats tussen 1610 en 1615. 
Aan de westkant buiten de stad stonden vele - zaag - molens en de 
velden werden gebruikt om lakens te verven. Om de molens aan de 
buitenzijde van de wal makkelijk te bereiken werd vlakbij het bolwerk 
Karthuizer, ter hoogte van de Gieterstraat, een poort in de wal 
gemaakt. Deze toegang kreeg de toepasselijke naam Zaagmolenpoort 
Kort daarna werd ten zuiden van het bolwerk Rijkersoord een tweede 
poort gemaakt die de naam Raampoort kreeg, verwijzen naar de 
lakenramen buiten de stad. 
De Schans werd in de laatste twee decennia van de achttiende eeuw 
in gebruik genomen door lijnbanen, een enkele woning wat stallen en 
turfloodsen. Het gordijn tussen de bolwerken Slotermeer en Karthuizer 
heeft ook een periode gefunctioneerd als vuilnisbelt. 
Toen de wallen in verval raakten is het traject tussen 1843 en 1876 
ontmanteld en de goedkope grond werd grotendeels bestemd voor 
arbeiderswoningen. Dit leidde tot een efficiënt ruimtegebruik doch met 
weinig ruimtelijke kwaliteit. Een omschrijving van J.van Eek met een 
kritiek die niet mals is: "Omstreeks 1882 (. . .) was de Schans verwor
den tot een saaie lelijke straat, waarvan de bebouwing uitmuntte in 
karakterloosheid en smakeloosheid.'"'' 

De lineaire woningbouw die naar de Singelgracht is gericht 
bestaat uit het type eenvoudige herenhuis (index nr. 6 & 7). Naar de 
Marnixstraat is een bijzonder type arbeiderswoning gericht. Aan de 
westzijde staat een smalle strook éénkamer-woningen en aan de oost
zijde nog ondiepere rug-aan-rug woningen met entrees aan zowel de 
Marnixstraat als aan de Westerkade. De uitzonderingen op de woning
bouw in dit segment liggen dicht tegen de kruispunten met de radiale 
verbinden, op de plaatsen van de vroegere Zaagmolen- en Raampoort 
Aan de noordzijde staat een halfopen blok, iets hoger dan gebruikelijk 
in dit deel van de stad. Het programma bestaat uit appartementen en 
een winkelplint (nr. 2). Het is gebouwd op de voormalige locatie van 
een openbare Armenschool. Daartegenover staat het recente Marnix
bad, een opvolger van het oude Marnixbad. Voor deze locatie bebouwd 
werd met een zwembad was het een speelplaats (nr. 5). 
Aan de zuidkant van het gebied ligt het tweede Marnixplantsoen dat 
aangelegd is ter plaatse van het voormalige Westerkerkhof, op het 
bolwerk Rijkeroord. Ten noorden hiervan staan enkele losse huizen 
tegen een vrij lage fabriek. Het is een voormalige timmer- en meubelfa
briek, en het enige monument in het segment (nr. 10). 
Aan de andere kant van het Tweede Marnixplantsoen staat nog een 
ander monument: politiebureau 'het Raampoortje'. Daartegenover 
gelegen staan nog twee opmerkelijke gebouwen: de voormalige Bank 
van Lening en de Hogere Burgerschool. Het politiebureau is een min of 
meer autonoom object met een basis in het water van de Singelgracht 
De Bank en de Hogere Burgerschool zoeken een middenweg tussen 
het gegeven dat ze onderdeel zijn van een strook lineaire morfolo-
gie, en een ligging aan één van de zeldzame knooppunten tussen de 
radiale en de tangentiële richting van de zone. 

91. J. van Eek, De Amster
damsche schans en de 
buitensingei,Van Kampen 1948 
(Amsterdam). p.47 
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De zaagmolenpoort gezien 
vanuil de Jordaan. Rechls zijn 
de kleine pandjes Ie zien die 
in het onlwerpvoorstel blijven 
staan 
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Twee kaarten van hel 
gebied : hel originele gebruik als 
planlsoen en een voors lel van 
Van Nihrik voor verkaveling 

huidige situalie van de 
Marnixstraal 



Dit deel van de Marnixstraat is bijzonder omdat het één van de twee 
plaatsen binnen de Singelgrachtzone is waar zowel bebouwing als een 92. De andere is de Zieneniskade 

weg aan de Lijnbaansgracht ligt.92 De Westerkade loopt van het kruis- parallel aan de Wetenngschans 

punt van de Marnixstraat met de Westerstraat tot het kruispunt van de 
Marnixstraat met de Rozengracht 

Hoewel de maat van het profiel in dit segment niet bijzonder breed 
is, zijn zowel de morfologie als de bouwtypes erop gericht de beschik
bare ruimte maximaal te benutten. Woningbouw was hard nodig tussen 
1870 en 1880 en met de aanleg van verscheidene grote parken in de 
omgeving lag het voor de hand om het plantsoen te verkavelen ten 
gunste van woningen. Er is nauwelijks tot geen ruimtelijke buffer tussen 
de weg, de kavels en de bebouwing. Alle aspecten sluiten naadloos op 
elkaar aan en hebben een pré-moderne schaal. De gehele compositie 
volgt de lineariteit van de zone die bovenal het infrastructurele aspect 
optimaliseert. 
Dit levert de lange, smalle straat op met nauwelijks een marge tussen 
weg en bebouwing. Daarnaast gaat het ten koste van de potentiële 
doorzichten over de voormalige Schans. Dit segment conformeert zich 
kortom nog steeds aan de verouderde stadsplattegrond volgens het 
plan Kalft. Een radicaal experiment is op zijn plaats. 

een doorsnede van de 
Marnixstraat waarin de ondiepe 
arbeiderskazernes goed te zien 
zijn 
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Tijdslijn 

1610-1615 Derde Uitleg 

1614-1620 bouw Zaagmolenpoort en Raam
poort ten zuiden van bolwerken Karthuizers en 
Rijkeroord 

1655 Westerkerkhof aangelegd op Rijkeroord 

1795-1841 gordijn Slotermeer-Karthuizers in 
gebruik als Aschbelt 

1843-1844 gordijn Rijk-Rijkersoord ontmanteld 

1844 Raampoort vervangen door een barrière 

en aanleg van een 20 meter brede weg en een 
kade langs de Lijnbaansgracht. 

1876 Amsterdamsche vereeniging tot het 
bouwen van arbeiderswoningen krijgt het recht 
aan de Marnixstraat -tweekamer-woningen- en 
de Westerkade -éénkamer-woningen rug aan 
rug- te bouwen (index nr. 7) 

1876 verkoop bouwterreinen op de gordijnen 
tussen voormalige Raampoort en Zaagmolen
poort 

1877 sloop molen 'de Korenbloem' op voormalig 
bolwerk Rijkeroord 

1877 grond bolwerk Rijkeroord verkocht, 
1852 gordijn Slotermeer-Karthuizers ontmanteld ontmanteld en genormaliseerd 

1856 aanleg brug bij de Zaagpoort 1877 sloop van het gordijn Haarlem-Karthuizers 

1857 Zaagmolenpoort vervangen door een 
barrière 

1858 brand in de lijnbaan van Raampoort tot 
Zaagmolenpoort 

1861 demping Anjeliersgracht en aanleg Wester
straat 

1862-65 sloop Gordijn Rijkeroord-Siotermeer en 
aanleg van grindweg en plantsoenen 

1867 Openbare Armenschool gebouwd (tegen
over Westerstraat, index nr. 2) 

1872 Schans krijgt de naam Marnixstraat en 
Marnixkade (aan de Singelgrachtzijde) 

1872 besluit om het plantsoen tegenover de 
Zaagmolenpoort te verkopen voor arbeiderswo
ningen (index nr. 1.) 

1875 ontruiming Westerkerkhof op bolwerk 
Rijkeroord 

1875-76 bolwerken Slotermeer en Karthuizers 
ontmanteld en tussenliggend gordijn genorma
liseerd 

1876 ruiming van de plantsoenen tussen Zaag
molenpoort en Raampoort volgens plan Kalff 

1880 aanleg 2e Marnixplantsoen op voormalig 
bolwerk Rijkeroord 

1880 aanleg speeltuin ten zuiden van de Zaag
molenpoort 

1883-1887 bouw Hogere Burgerschool en Bank 
van Lening 

1888 bouw politiebureau Raampoort 

1900 eerste elektrische tram in Amsterdam rijdt 
tussen Leidseplein en Haarlemmerplein, via de 
Marnixstraat 

1929 drie percelen naast politiebureau Raam
poort bij bureau getrokken 

1938 sloop Openbare Armenschool en vervan
gen door een blok met appartementen en 
winkelruimte van C. Elderenbos (index nr. 2) 

1953-1955 bouw Marnixbad 

2004-2006 bouw nieuw Marnixbad 



De twee pandjes d1e blij ven staan 

De elketrische meubel- en tim
mer fabriek, een ri1ksmonument. 
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Bebouwingsindex 

1. lineaire bebouwing (1999) sociale huurap
partementen, ontwerp van Hans Hagenbeek, 
morfologisch verwant aan de eerste bebouwing 
daterend van 1972 aan de Marnixstraat, naar 
een plan van G.B. Salm. 

ordeN 

met Westerkade: G.PA Jörning (architect)) 
orde2 

15. politiebureau (noordelijke deel nr.148) 
gebouwd in 1888, uitgebreid met naastgelegen 
percelen in 1929 

orde 1 

16. Bank van Lening 1883-1887 
2. voormalige locatie Openbare Armenschool orde 2 

1867 in 1938 vervangen door appartementen en 
winkelruimte door C. Elderenbos 17. Hogere Burgerschool 1883-1887 

orde 3 orde 2 

3. woningen gebouwd (1875) volgens ontwerp 
van G. B. Salm 

orde 2 

4. woningen gebouwd tussen 1876-1892 
orde 2 

5. Marnixbad (eerst in 1880 speeltuin, in 1953 
gebouwd, 2003 gesloopt, 2004 nieuw Marnix
bad gebouwd) 

orde N 

6. woningen gebouwd tussen 1876-1887 
orde 2 m.u.v. noordelijke hoek (nr.75) 

7. woningen gebouwd in 1876 door Amsterdam
sche vereeniging tot het bouwen van arbeiders
woningen . 

8. woningen gebouwd tussen 1876-1887 
orde 2 

9. woningen gebouwd tussen 1876-1887 
orde 2 

10. Elektrische timmer- en meubelfabriek J.H. 
Steenbrugg rond 850 

orde 1 

11. woningen gebouwd tussen 1876-1892 
orde 2 

12. woningen gebouwd tussen 1876-1892 
orde 2 

13. woningen gebouwd van rond 1820 
orde 2 

14. woningen gebouwd tussen 1876-1887 (hoek 

Ord e 1 zi jn (toekomstige) rijksmonumentenen gemeentelijke 

monumenten. 

Orde 2 zijn gebouwen die van groot belang zrjn voor het 

stadsbeeld vanwege hun stedenbouwkundige of architecloni· 

sche waa rde. Behoud staat voorop. 

Orde 3 zijn pa nden opgenomendre geen bij zondere bijdrage 

leveren aa n het stadsbeeld. Vervanging is mogelijk, mits aan 

bepaalde voorwaa rden wordt voldaan. 

Orde N: Gebouwen die gebouwd zijn na 1940 en niet beoor

deeld. 





Plan 
Acht enorme schijven vervangen de lineaire laagbouw van de 

Marnixstraat. Het voorstel draait de stedenbouwkundige situatie radi
caal om ten gunste van het doorzicht over de schans. Daarbij is met 
de positionering gelet op de context. Zo hebben de dwarstraten van de 
Staatsliedenbuurt zoveel mogelijk doorzicht naar de Jordaan en vice 
versa. De tweede schijf van beide kanten trekt zich zelfs iets terug om 
een vrije zichtlijn te garanderen vanuit de bredere Jordaanse straten. 
Tegelijk zorgt dit voor een lichte spanning in het ritme van de volumes. 
Het ontwerpvoorstel vertrekt vrijwel uit tabula rasa. Van de bestaande 
bebouwing blijven twee objecten staan: de monumentale timmer- en 
meubelfabriek (index nr.10), en de piepkleine pandjes daar schuin 
tegenover (nr. 13). Deze relicten dienen als architectonische afwisse
ling maar vormen geen bedreiging voor het dominante ritme van de 
Moderne volumes. 
Hoewel de smalle lineairiteit van de huidige Marnixstraat geen fijne 
openbare ruimte oplevert, is ze uitermate geschikt als infrastruc-
tuur- en parkeertypologie. Daarom komt haaks op de schijven een 
smalle ondergrondse parkeergarage die ruim voorziet in de parkeer
behoefte van het nieuwe programma. Deze ruimte wordt voorzien 
van daglicht door een smalle schacht parallel aan de rijrichting en is 
ontsloten vanuit iedere schijf. De tram die in de huidige situatie over 
de Marnixstraat rijdt blijft dat doen en completeert de richting van de 
Schans. Samen met de parkeergarage vormt dat een mooi composi
torisch tegenwicht voor de schijven. In de ruimte tussen de schijven 
komen weer bomen te staan zoals ten tijde van het eerste gebruik van 
dit segment als plantsoen. Echter, door de aanwezigheid van de schij
ven bevindt het segment zich nu in superpositie. 

Elk gebouw bestaat uit een voet van twee verdiepingen en daarbo
venop twaalf verdiepingen met appartementen. Op iedere verdieping 
zijn vijf seriële woningen te vinden en twee ruimere kopwoningen. In de 
voet maken de liftschachten contact met het maaiveld en is nog ruimte 
voor kleinschalig commercieel programma. Te denken valt aan high
end kantoor- of commerciële ruimte of horeca. Omdat de schijven bijna 
haaks op de Noord-Zuid richting staan vindt de ontsluiting plaats door 
middel van een galerij aan de noordoost-gevel. Aan de zuidwest-gevel 
liggen brede inpandige balkons over de hele lengte van de woningen. 
Deze kunnen bij de binnenruimte getrokken worden door de vensters 
in de gevel te sluiten. Beide kopwoningen hebben een balkon aan de 
respectievelijke kopgevels. 

Voor de gevels is in eerste instantie inspiratie gezocht bij de lange 
bandvensters van de jaren '60 en '70. Er zit charme in de wijze waarop 
in die tijd met vrij goedkope bouwwijze de repetitieve horizontaliteit van 
de verdiepingen wordt gebruikt om grote volumes te geleden. Er zijn 
echter ook een heleboel zwakke punten aan te wijzen in deze vormen
taal. Meestal ontbreekt elke diepte in de gevel, met name in de kantoor
bouw. Hiervoor is in dit ontwerp gecompenseerd door in het gevelvlak 
een extra laag en een minder dominante verticale geleding op te 
nemen. Een andere gemiste kans is het articuleren van de koppen. 
Met name de woningbouw uit de jaren '60 en '70 hebben vaak blinde 
kopgevels wat hun seriematige productie verraadt. Maar de Schans 
verdient meer. Aan de kant van de Singelgracht staan de volumes 



stevig op de grond en hebben een monumentale smoel. Omdat de 
ruimte aan die kant van de zone relatief weids is, is een grotere schaal 
nodig. Hiervoor zijn telkens twee verdiepingen samengetrokken. 
Oe kont van de schijven maakt geen contact met de grond maar rust 
op een glazen doosje. Aan deze kant gaat het horizontale thema van 
de langsgevel de hoek om waarmee het verschil tussen voor- en 
achterkant wordt geaccentueerd. Zodoende wordt het verschil tussen 
kop- en langsgevel uitgespeeld als architectonisch thema. 

De bekleding bestaat uit composiet platen met een toplaag van zink. 
Deze zijn gerangschikt op een manier die gelijkenis vertoont met het 
'stapelen' van natuursteen. Het is vooral de suggestieve tektoniek, en 
niet het materiaal , dat de illusie van massa verleent aan de volumes. 
Om deze illusie vol te houden waar een hoek voorkomt blijken de 
platen uitermate geschikt. Ze kunnen ingesneden en gebogen worden 
waardoor hoeken als één stuk gezet kunnen worden . 
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5Evolutie rond 
de Amstel 

(. .. ) "it has notbeen sufficiently been realized that in town and 
country planning it is not so much a question of designing new 
phenomena, but rather of having the capacity to adjust and to 
perfect things that are a/ready underwa(.' 
Rem Koolhaas93 

Luchtfo to van de locatie rondom 
deAmstel 

Een uitsnede van de kaart 
van Gerred de Broen 



Analyse Amstel 
Tijdens de Vierde Uitleg werd in 1664 de Utrechtsepoort gebouwd 

tussen de bolwerken Oudekerk en het Westerblokhuis. De enige onder
breking van de vestingwerken, de Amstel, werd geflankeerd door het 
bolwerk Westerblokhuis en Oasterblokhuis aan de overzijde. 
Het gebied hoort bij de eerste delen van de omwalling die werden 
geslecht maar het duurt geruime tijd voor er zich daadwerkelijk nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen voor doen. Dat gebeurde toen Sarphati met 
zijn plannen voor het Paleis van Volksvlijt kwam. 94 Het Utrechtse- of 
Frederiksplein was nog gedeeltelijk een militair oefenterrein, genaamd 
Drilveld, en er werden ook veemarkten gehouden. Op het bolwerk 
Westerblokhuis stond nog een molen en voor het bolwerk lag een 
jachthaven. Op het Oasterblokhuis was de publieke sociëteit 'de Apollo' 
verrezen. 
Vanaf dat moment wordt de ruimtelijke ontwikkeling in het gebied 
bepaald door Sarphati en op hem terug te voeren instanties. In 1855 
besloot de gemeenteraad Sarphati concessie te geven om op het plein 
achter de Utrechtsepoort zijn gedroomde gebouw te realiseren en in 
1857 werd het terrein in erfpacht uitgegeven. In 1859 werd begonnen 
met de bouw van het Paleis van Volksvlijt naar een ontwerp van Corne
lis Outhoorn. 
Ter vervanging van de veemarkt dempte Sarphati een deel van de Lijn
baansgracht ter plaatse van het Weesperplein en na wat gesteggel met 
de rijksoverheden konden ook de militaire gebouwen verhuisd worden 
van het Frederiksplein. 
De concessie die Sarphati had verkregen had ook betrekking op de 
inrichting rondom het Paleis. Aan weerszijden zou flankerende bebou
wing moeten verrijzen met representatieve woningen. Aan de overkant 
van de Amstel op het Oasterblokhuis zou een luxueus hotel komen. 
In 1862 verkreeg Sarphati de concessie om deze plannen uit te voeren 
en in hetzelfde jaar van de opening van het Paleis werd begonnen met 
de bouw van het Amstelhotel. 
In 1867 was het Amstelhotel gereed. Het terrein tegenover het hotel 
- het latere Tulpplein -was ook in eigendom van de Amstel Hotel 
Maatschappij. Volgens een besluit van de gemeenteraad in 1867 was 
het bestemd voor de aanleg van tuinen maar er werden toch wegen 
aangelegd en het gebied werd verkaveld. De bijzondere vorm van 
de bouwblokken 7, 8 en 9 is hiermee ontstaan. De Huddekade zou 
oorspronkelijk doorlopen tot aan het Weesperplein maar er werd 
besloten deze slechts tot de Huddestraat aan te laten leggen. Hierdoor 
zouden de woningen aan de Schans (zie index nr. 9b-c) een grotere 
tuin kunnen krijgen. Hier is weer de potentie van de Singelgrachtzone 
te herkennen om woningen te realiseren in een luxer segment dan wat 
er op dat moment gebouwd werd in de uitbreidingswijken. 
De florerende diamanthandel was verantwoordelijk voor veel bebou
wing in dit deel van Amsterdam en in 1873 was de gehele Tulpbuurt 
bebouwd. 

In de oorspronkelijke plannen voor het Westerblokhuis is achter 
Oosteinde een gebogen bebouwing te zien die een mooi kop naar de 
Amstel maakt. Dit bleek echter niet rendabel genoeg en in 1874 komt 
de NBM met een plan om de Sarphatikade aan te leggen en een recht
hoekig bouwblok te bouwen ter plaatse van het Westerblokhuis en de 

93. in Kloos. M.,1988, p.113 

94. ·:.een gebouw voor nationale, 
algemeene. doorloopende ten
toonstellingen van nijverheid, 
landbouw en koophandel en dat 
tevens zalen bevatte(. .. ) voor 
kunsten en wetenschappen." 
gecileerd in Van Eek, p.214 
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Jachthaven. Een nieuwigheid in dit plan was het publieke binnenterrein 
dat bereikt kon worden via twee gangen achter de bebouwing aan de 
Amstel en Oosteinde. In de plannen werd verwezen naar de proble-
matiek van woningen aan de Heren- of Keizergracht waar alle verkeer 95. van Eek, p.233 

via de voordeur moest% Evenals bij de bijzonder diepe kavels in de 
Tulpbuurt is dit een typisch casus waar de karakteristieken van de zone 
benut zijn. 
Nadat de conflicten met de eigenaren van de jachthaven waren opge
lost, het Westerblokhuis volledig ontmanteld en het geheel aange
plempt was begon de gemeente met de aanleg van de wegen Sarpha
tikade en Achter Oosteinde. 
De NBM protesteerde tegen de hoogte, of eigenlijk de laagte, van de 
Sarphatikade die op het niveau van de Amstel werd aangelegd. Hier
door moest de kade via de Sarphatistraat ontsloten worden . Liever 
zag de NBM de wegen op hoogte van de Hogelsluis maar dit was de 
gemeente te kostbaar. Zodoende is de huidige situatie ontstaan waarbij 
het gehele blok door het hoogteverschil met de Sarphatistraat en de 
begrenzing door Singelgracht en Amstel in een stedenbouwkundig 
isolement ligt. 
De vraag naar - luxe - woningen was ondertussen enorm en kort na 
de uitgifte van de kavels was ook dit gedeelte van de Singelgracht 
bebouwd. In 1881 werd tegenover Oosteinde begonnen met de bouw 
van een winkelgalerij achter het Paleis om de penibele financiële situ
atie van de stichting ten gunste te doen keren. 

Geruime tijd veranderde er relatief weinig in de ruimtelijke situatie 
rondom de Amstel, tot in 1929 het Paleis van Volksvlijt volledig afbrand
de. Het enige dat behouden bleef was de winkelgalerij. 
De gemeente kocht de grond van het Paleis en de galerij terug van 
de stichting waarna verschillende plannen voor het terrein de revue 
passeren zonder dat er daadwerkelijk iets gebeurde. Pogingen om er 
de nieuwe locatie van het stadhuis van te maken liepen op niets uit. In 
1943 werd er tenslotte maar een plantsoen aangelegd. 

Met de golf van de cityvorming kreeg het terrein een nieuwe impuls. 
Het mislukte project voor een nieuw gebouw van De Nederlandse 
Bank aan de Turtmarkt kreeg een tweede kans op het Frederiksplein . 
Architect Marius Duintjer tekende in 1961 het autonome gebouw en 
nadat de overgebleven winkelgalerij was gesloopt werd begonnen met 
de bouw. 
Rondom de eeuwwisseling doen de laatste ontwikkelingen zich voor in 
het gebied. In 1992 werd het rommelige kopgebouw van hotel-restau
rant 'de Poort van Weesp' op de kop aan het Weesperplein vervangen 
door het kantoorpand Sarphatiplaza. 

Tussen 2005 en 2008 zijn grote delen van de Tulpbuurt gerestau
reerd. De Tulpbuurt was tot stand gekomen op het door Sarphati voor 
zijn hotel aangekochte terrein en was gedeeltelijk op bestaande en 
gedeeltelijk op aangeplempte grond gebouwd. Door het verschil in 
draagkracht van het bodempakket waren er in de loop der jaren grote 96. www.amsterdamsebinnenstad.nl 
zakkingen en zettingen opgetreden.96 Delta Loyd, de eigenaar van de 
panden, wilde aan het begin van de 21 e eeuw overgaan tot sloop en 
nieuwbouw maar in overleg met de gemeente is een conserverende 
aanpak gekozen. Het kavel aan de Huddestraat en het Prof. Tulpplein 
dat in 1944 door de bezetters was geruimd (nr. 8a), is bebouwd met 



> 

Achter Oosteinde voor en na het 

samentrekken van de panden 2-6 

< 

situatie in de Tulpbuurt voor het apparte

mentencompies 'de Tulp' is gebouwd 



een nieuwbouwcomplex. In schaal en historiserende stijl moet het 
een poging doen om aansluiting te zoeken bij de rest van het blok. De 
overige bebouwing (nr. 8b-d en 7a-b) is vakkundig gerestaureerd tot 
appartamenten. 

Zowel het bouwblok op het voormalige bolwerk Westerblokhuis aan 
de westzijde van de Amstel als de zogenaamde Tulpbuurt op het voor
malige bolwerk Oosterblokhuis aan de oostzijde zijn zeer opmerkelijk. 
Het blok naast de Nederlandse Bank bestaat eigenlijk uit een aantal 
vrij monumentaal uitgevoerde fragmenten die gericht zijn op respec
tievelijk: de voormalige locatie van het Paleis van Volksvlijt (Oost
einde), de Sarphatistraat, de Amstel , en de Singelgracht De hoeken 
zijn nauwelijks als onderdeel van een bouwblok gearticuleerd en de 
breuken rondom de hoeken (nr. 2b, 2c, 5b & 5c) zijn ergens in de jaren 
'50 opgevuld met moderne laagbouw bedoeld voor bedrijfsruimtes. 
Aan de zijde van de Sarphatistraat zijn deze vrij recent gewisseld voor 
appartementencomplexen welke de straatwand enigzins afmaken. 
Binnen in het blok werden vrijwel direct na de bebouwing van de 
kavels een aantal stallen en loodsen gebouwd, eveneens bedoeld als 
bedrijfsruimte. Veel van de kavels waarop deze panden staan zijn later 
gesplitst waardoor de bebouwing juridisch zelfstandig kwam te staan. 
Aan de oostzijde van het Amstelhotel ligt het drietal vreemde bouw
blokken die samen de Tulpbuurt vormen. In plaats van inbedding te 
zoeken in een groter weefsel weet de blokverkaveling zich geen raad 
met de nabije aanwezigheid van de Singelgracht, het Amstelhotel 
en het Weesperplein. Hierdoor gebeuren er een aantal eigenaardige 
zaken . De wand naar de Sarphatistraat functioneert vrijwel autonoom 
en negeert de aanwezigheid van het achterliggende weefsel. Alleen bij 
het Prof. Tulplein is er een representatieve hoek gemaakt, zo niet bij de 
Huddestraat. 
Hoewel de Huddekade is doorgetrokken met het idee dat er luxueze 
tuinen aan de Singelgracht zouden ontstaan is dat niet gebeurd. 
Daardoor ligt er nu een verloren stukje plantsoen achter Sarphatip-
laza (nr. 9c) dat niet publiekelijk toegankelijk is en een parkeerplaats 
achter het Schrijvershuis (nr. 9e). Beide ruimtes horen bij gebouwen die 
hun potentiële kwaliteit van een ligging aan de Singelgracht compleet 
negeren. De Prof. Tulpstraat is haaks georiënteerd op de ingang van 
het Amstelhotel waardoor een enigszins monumentale as ontstaat 
die op niets uitkomt. Ook de bebouwing aan de Huddekade negeert 
grotendeels de ligging aan de Singelgracht, met uitzondering van het 
onlangs gerealiseerde complex 'de Tulp: 

Met de bestaande verkaveling als vertrekpunt ligt een experiment 
met de ruimte binnen ~chter Oosteinde' voor de hand. Het blok is al 
semi-publiek toegankelijk en er is ruimte voor een hoogteaccent zonder 
dat de positie van de wanden wordt ondergraven. 
In de Tulpbuurt is er een kans gemist met het besluit tot renovatie. 
Grootschalige bebouwing die zich enigzins terugtrekt van de kavelgren
zen had kunnen leiden tot een ander soort stedelijkheid met meer -
openbare - ruimte. Om een dergelijke bebouwing te testen is de locatie 
van het schrijvershuis verleidelijk met de potentie van de Amstelhotel
as en de oriëntatie op het water. Om echter een statement te maken 
tegen de ingreep aan de Huddekade is gekozen om deze locatie te 
beschouwen als onbebouwd, en er een invulling voor te ontwerpen . 
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Tijdslijn 

1658-1664 bouw Utrechtsepoort 

1662 bouw Amstel- of Hogesluis 

1684 oprichting artilleriemagazijn achter 
bolwerk Westerblokhuis 

1698 artilleriemagazijn in gebruik genomen 
als tapijtfabriek 

1718 aanleg Amsteljachthaven voor bolwerk 
Westerblokhuis 

1804 gordijn Utrechtsepoort-Ouderkerk en 
bolwerk Ouderkerk ontmanteld 

1805-1808 gordijn Muider- en Weesperpoort 
verlaagd wegens zeer bouwvallige toestand 

1806 gordijn Westerblokhuis- Utrechtsepoort 
ontmanteld 

1807 bolwerk Weesp ontmanteld 
1807 gordijn Weesperpoort-Oosterblokhuis 
en oostelijk deel van bolwerk Oasterblokhuis 
ontmanteld 

1851 tuin op Oasterblokhuis inertpacht 
uitgegeven 

1852 bouw van een publieke sociëteit, de 
Apollo, op Oasterblokhuis 

1857 Weesperpoort vervangen door een 
barrière 

1859 Utrechtsepoort afgebroken 

1859-1864 bouw Paleis van Volksvlijt 

1863 Sarphati krijgt toestemming voor de 
bouw van het Amstelhotel 

1864 bolwerk Oasterblokhuis volledig 
ontmanteld en aangeplempt voor de bouw 
van het Amstelhotel 

1865 kazernes op en langs bolwerken 
Muiden en Diemen in gebruik en de oude 
gebouwen op het Frederiksplein gesloopt 

1866 Huizen Oosteinde gereed (index nr. 2a) 

1866 Lijnbaansgracht van Weesperplein tot 
Roetersburgwal (Roeterstraat) gedempt ten 
behoeve van nieuwe veemarkt 

1867 demping Baangracht 

1867 Amstelhotel gereed 

1867 aanleg Hudde- en Prof. Tulpstraat 

1868 afbraak molen de Leeuw op bolwerk 
Westerblokhuis 

1869 oprit van de Hogesluis verhoogd over 150 
meter 

1870 aanleg plantsoen voor het Paleis van 
Volksvlijt op het huidige Frederiksplein 

1870-1873 terrein rondom Amstelhotel bebouwd 

1871 terrein tegen Weesperplein bebouwd 

1873 bouw Koetshuis aan Tulpplein (nr. 8b) 

1875 eerste paardentram (in z 
1904 elektrische tram op op het Frederiksplein 
route Weteringschans-Sarphatistraat en route 
Utrechtsestraat 

1929 Paleis van Volksvlijt brand af 

1943 Plantsoen ter plaatse van voormalige 
Paleis van Volksvlijt 

1944 Duitse bezetters breken facilitaire bebou
wing ten behoeve van Amstelhotel af (nr. 8a) 

1961 winkelgalerij achter Paleis van Volksvlijt 
gesloopt 

1968 De Nederlandse Bank geopend 

1992 bouw Sarphatiplaza Rhijnspoorplein (nr. 
9c) 

2005-2008 herontwikkeling Tulpbuurt (nr. 7a-b 
& 8a-e) 





Bebouwingsindex 

1. De Nederlandse Bank, Duintjer, 1968 

2. 
a. Oosteinde volgens plan Sarphati , 

1866 
b. Appartementencomplex , 2005 
c. Sarphatikade 22, tussen 1953-1965 

3. 
a. Sarpahtistraat 4-14, 1875-1881 
b. Stallen gebouwd in 1880, verbouwd 

in 1896, 1905 en onbekend jaartal. 
c. Stallen gebouwd in 1880, verbouwd 

in 1896, 1905 en onbekend jaartal. 
d. Aanbouw, 1997 

4. 
a. Sarpahtikade 13-21 , 1878-1881 
b. Achter Oosteinde 2-6, gebouwd als 

loods of stal op 2-4 in 1880, ergens na 1950 
verbouwd en samengetrokken met nr. 6 

c. Achter Oosteinde 6-8, gebouwd als 
loods of stal in 1883, ergens na 1950 verbouwd. 

d. Stal, gebouwd in onbekend jaartal, 
vermoedelijk tussen 1880-1890 

5. 
a. Sarpahtikade 1-12, 1878-1881 
b. Sarpahtistraat 14 a-u, nieuwbouw, 

1996 
c. Sarphatikade 12a. tussen 1953-1965. 

6. Amstelhotel 

7. 
a. ProfessorTulpstraat 17-27, 1870 
b. 2004 Professor Tulpstraat 5-15, 1874. 

De panden verkeerden in zeer slechte staat 
en stonden op de nominatie om gesloopt te 
worden. Op basis van een haalbaarheidsonder
zoek van CASA architecten werd na jarenlange 
discussies en debatten besloten tot renovatie. 

c. Kantoorgebouw, 1991 
d. Sarphatistraal 16, 1867 
e. Sarphatistraal 18-20, 1869 
f. Sarphatistraat 24-32, 1868 

8. 
a. Delta Lloyd Vastgoed heeft hier 'De 

Tulp aan de Amstel' gerealiseerd, met appar-

tementen in het luxe huursegment, 2008. Na 
afbraak door de Duitse bezetters in 1944 (zie 
hieronder) heeft het kavel lange lijd braak 
gelegen tot de nieuwbouw van den Oever, 
Zaaijer & Partners architecten. 

b. Restauratie voormalig koetshuis en 
stallen van het Amstelhotel tot luxe huurwonin
gen, 2005. Het hotel bleek behoefte te hebben 
aan stalruimte en de gemeente gaf toestemming 
een stalgebouw neer te zetten. Dit ontwerp van 
N. Vos bestond uil een koetshuis met woningen 
aan het Tulpplein-dat in 1875 zijn naam kreeg 
- en een stalgebouw zonder verdiepingen. Het 
voormalig koetshuis aan het Professor Tulpplein 
kreeg zijn huidige uiterlijk toen het rechterge
deelte werd afgebroken voor een elektriciteits
centrale ten behoeve van het hotel dat in 1892 
op stroom overging. Deze schepping in chalet
stijl van D.A.N. Margadant- die in 1900 ook het 
Amstelhotel met een verdieping zou verhogen
werd samen met de achterliggende bebouwing 
aan de Huddekade in 1944 op last van de in 
het Amstelhotel ingekwartierde Duitsers neer
gehaald, om een vrij zichtveld te krijgen. Het 
stalgebouw kreeg zijn huidige aanzien nadat in 
1884 een etage met kantoren voor diamantairs 
erop werd gezet en in 1887 een tweede verho
ging. Toen werden ook de stallen op de begane 
grond vervangen door kantoorruimte. 

c. Professor Tulpstraat 4-8, 2005. 
Restauratie voormalige diamantairkantoren tot 
huurwoningen en kantoorruimten. 

d. Professor Tulpstraat 10-12, 2006. 
Herbouw met gebruik van oorspronkelijke orna
menten van twee eind 19e eeuwse monumen
tale panden met koopwoningen. 

V 9. 
a. Sarphatistraat34-40, 1867-1869 
b. Nieuw pand, 1992, architect onbe-

kend 
c. Sarphatiplaza, 1992 (Herenmarkl/ 

HM Architecten) 
d. Nieuwbouw daterend van rond 1987 
e. Schrijvershuis, dateert waarschijnlijk 

van rond 1873 
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Plan 
Het gebouw op de kavels Achter Oosteinde 2-8 wordt gesloopt en 

opgevolgd door een toren. Ook op de hoek van de Huddekade en het 
Prof. Tulpplein verreist een toren. Beide gebouwen vertonen overeen
komsten maar zijn ook elkaars tegenovergestelden. Samen flankeren 
ze de Amstel die als radiaal de zone doorkruist en tevens sluiten ze 
aan op een ritme van - hoogte - accenten langs de Singelgracht. 
Programmatisch zijn de torens nagenoeg gelijk. De onderste verdiepin
gen zijn bestemd voor kantoren en de bovenbouw bestaat uit appar
tementen. In volumetrische opbouw volgen ze echter tegenoverge
stelde principes. Omdat de toren binnen het bouwblok op een kleiner 
kavel staat begint ze smal en maakt zich groter naar boven toe. De 
positie van de schaalbreuk sluit aan op de gemiddelde hoogte van het 
bouwblok. Het bovenste lichaam lijkt nog eens extra groot omdat er 
telkens twee verdiepingen zijn samengetrokken. De toren aan het Prof. 
Tulpplein heeft een groter kavel en moet stevig aan de Amstel staan. 
Daarom wordt deze massa naar boven toe juist kleiner: de versmalling 
van de volumes verleent extra gewicht. Ook de afmetingen, plaatsing 
en ritmiek van de vensters dragen bij aan deze opbouw. En ook bij 
deze toren releren de schaalbreuken naar de context. Vanaf het plateau 
op de zevende verdieping bevindt men zich net boven het Amstel-
hotel waardoor er over de gehele binnenstad gekeken kan worden. 
De tweede setback ligt op de hoogte van Sarphatiplaza, nu nog het 
hoogste gebouw in de binnenstad aan de oostkant van de Amstel. 
Beide torens benutten niet hun hele respectievelijke kavels waardoor ze 
iets vrijer in de ruimte komen te staan en de mogelijkheid ontstaat om 
rond de plint te wandelen. Bij de toren aan de Amstel is de Huddekade 
vervangen door een plantsoentje. Dit sluit aan op de ruimte achter het 
schrijvershuis welke ook als plantsoen ingericht moet worden. Samen 
met de tuin achter Sarphatiplaza ontstaat er dan een groene kade van 
het Weesperplein tot het Amstelhotel. 

Het verschil in kavelgrootte werkt door in de woningplattegronden. 
De toren aan Achter Oosteinde bevat twee ruime appartementen en de 
in de toren aan het Prof. Tulpplein passen vier iets kleinere woningen. 
Alle appartementen hebben een balkon welke in de gevel als onder
deel van de venstercompositie zijn gearticuleerd. Zodoende wordt 
de hoofdvorm van de volumes niet aangetast maar wordt monotonie 
vermeden. 
Voor de gevelopbouw is het contrast tussen de verticaliteit van de 
torentypologie en de aansluiting op het maaiveld als uitgangspunt 
genomen. Beide torens hebben een redelijk klassieke plint die aansluit 
op de architectuur in de omgeving. Maar naar boven toe verliezen ze 
deze eigenschap geleidelijk en krijgt het generieke karakter van stape
ling de overhand. Die evolutie heeft ook weerklank in de gevelbeplating. 
Deze bestaat uit een composiet materiaal met een toplaag van metaal. 
Op de onderste verdiepingen is de compositie nog horizontaal geori
enteerd en zwaar, maar geleidelijk verandert de richting van de platen 
naar verticaal. Zelfs in de daadwerkelijke materialisering vindt de over
gang plaats. De gekozen platen kunnen afgewerkt worden met verschil
lende legeringen en die mogelijkheid wordt gebruikt om de torens van 
kleur te laten veranderen. Van grijs-blauw naar kopergroen voor de 
toren in het bouwblok, wat het volume topzwaar maakt en bijdraagt aan 



het uittorenen. En van bruin-rood naar een lichte gouden gloed voor het 
stoere volume aan de Amstel. 

Om de gevelopeningen als vlakken op het volume te articuleren 
hebben alle vensters een aluminium kader. Bij de bovenkant van de 
toren aan Achter Oosteinde steken deze kaders nog eens extra uit. Het 
aluminium profiel sluit aan op de composiet platen waardoor de illusie 
van een massieve gevel gewaarborgt blijft. 
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onschadelijk gemaakt worden door te vertrek
ken vanuit tabuia rasa wat ruimte biedt voor 
de meest verleidelijke radicale gebaren. De 
krachtige projecties die dit oplevert zijn vaak 

Martijn van Sluijters Eindhoven, 4 februari 2011 
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Nawoord 

gz " ... 'objectivation of the spirit' 
of a society. .. " Whitehand 2009, 
p.8 

98. Bernard Colenbrander, De 
verstrooide Stad, samenvatting, 
p.14 7 

Ik wil van deze ruimte gebruik maken om een 
dankwoord uit te spreken en nog enkele slotge
dachten te delen . 
Dit afstudeerverslag is de resultante van een 
intensief proces waarin gedurende lange tijd 
niets zonder slag of stoot leek te gaan. Dat het 
product zoals dat er nu ligt uiteindelijk nog rede
lijk snel tot stand kon komen, is te danken aan 
het vertrouwen en geduld van mijn begeleiders. 
Daarom wil ik Bernard Colenbrander, Christian 
Rapp en Pietervan Wesemael behalve voor het 
delen van hun kennis ook hartelijk danken voor 
hun vertrouwen en geduld. Ook André Rozend
aal verdiend een dankwoord, voor zijn onder
steuning op het persoonlijke vlak. 

Meer dan ooit ben ik gefascineerd door het 
fenomeen van de stad en haar bebouwing, en 
sterker dan tevoren ben ik gedreven om deze 
fascinatie te complementeren met kennis en 
begrip. 
Het stedelijke landschap is continue onderhevig 
aan de dynamiek van menselijke activiteit. Dat 
proces heeft zijn neerslag in de ruimte waarbij 
nieuwe impulsen de bestaande vormen en 
structuren aanpassen of vervangen . Conzen 
verschafte een model voor stadstransformatie 
waarmee deze hiërarchisch gestructureerde 
gelaagdheid van de stad ontleedt kan worden . 
Zijn omschrijving van het stedelijke landschap 
als de objectivering van de geest van een 
samenleving97 lijkt de aard van de stad juister te 
omschrijven dan het door architecten vaak beju
belde, maar enigszins mystieke begrip 'genius 
loci: Ik geloof dat ongeacht de situatie een door
gronding van die gelaagdheid noodzakel ijk is 
om tot kwalitatieve ontwerpvoorstellen te komen . 

Met het bestuderen van het fringe-belt 
concept begon het me ook pas echt te dagen 



hoe complex de relatie is tussen het sociaal
economische krachtenveld en de gebouwde 
omgeving. Dit gebrek aan besef is naar mijn 
menig een tekortkoming van de opleiding, 
waarin architectuur voornamelijk een maat
schappelijke heldenrol moet vervullen. Ik kan 
goed leven in een Tafuriaanse wereld waarin 
architectuur vaker slachtoffer dan triomfant is, 
en goede gebouwen slechts bij de gratie van 
omstandigheden tot stand kunnen komen. 
Projecten waarin architectuur moet opdraven 
als schilddrager voor idealisme vindt ik steeds 
minder interessant. Misschien zelfs kwalijk. 
Hopelijk spreekt daaruit de wens een deug
delijk academisch ontwerper te zijn en niet de 
eerste tekenen van cynisme. Hoewel dat elkaar 
natuurlijk niet uitsluit. 

In de geest van bovenstaande heb ik gepro
beerd me ervan te onthouden een ideologisch 
standpunt in te nemen tegenover culturele 
ontwikkelingen. Een fatsoenlijk project formu
leren dat binnen de kaders van het vakgebied 
als autonoom domein blijft, is al lastig genoeg. 
Kennis van theorie en geschiedenis zijn uiter
aard onderdeel van dit domein, zeker bij de 
leerstoel Architectural Theory & History. Dit 
afstudeerproject reflecteert dan ook de behoefte 
om de scheppingsdrang die eigen is aan iedere 
ontwerper te projecteren op realistische ontwik
kelingen. 
Zoals Galenbrander aangeeft heeft een ontwer
per ook de vrijheid van het 'retorisch alternatief' 
of 'complot' mits de complexe realiteit hem of 
haar onaantrekkelijk voorkomt.98 Deze kan dan 
onschadelijk gemaakt worden door te vertrek
ken vanuit tabula rasa wat ruimte biedt voor 
de meest verleidelijke radicale gebaren. De 
krachtige projecties die dit oplevert zijn vaak 

woest aantrekkelijk, zeker voor een architectuur
student, maar blijken ook vaak éénzijdig. Dat 
kenmerk verleent ze kracht als statement maar 
maakt het oninteressant om dergelijke projec
ten te lezen als gemeende voorstellen. Even
goed heeft de traditie van dergelijke plannen mij 
ertoe geïnspireerd een extrapolatie te maken 
van hetgeen ik aantrof in de Singelgrachtzone, 
in een poging radicale motieven te testen op 
potentiële kwaliteit. 

Dat heeft geresulteerd in het manifest voor 
de Singelgrachtzone wat goeddeels een positie 
is ten aanzien van de historische en theoreti
sche analyse. 
De vertaling van deze positie in de voorgestel
de architectuur is echter een zeer subjectieve 
onderneming. Het getuigt van hoe ik als ontwer
per om zou gaan met de gegeven strategie. Voor 
de legitimiteit van het manifest is het dan ook 
niet van belang wie de richtlijnen tot architectuur 
brengt, ik kan enkel aangeven hoe ik het zou 
doen. 
Als ontwerper ben ik gefascineerd door syste
men die net uit balans zijn en waar ruimte is 
voor interpretatie. Ik voel me aangetrokken door 
zowel klassieke, moderne als post-moderne 
thema's en de mogelijkheid deze te verknopen. 
Daarbij heb ik gebouwen geconstrueerd die 
associaties oproepen en tegelijkertijd vervreem
den; gebouwen die zowel passen, als schuren in 
hun omgeving. Maar bovendien gebouwen die 
in zichzelf verschillende thema's tot een nieuwe 
balans brengen. 

Marlijn van Sluijters Eindhoven, 4 februari 2011 
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