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1 / INLEIDING
Waarom deze studie?
De Westelijke Tuinsteden te Amsterdam gelden als de

Er is al veel onderzoek gedaan en er is al het een en ander

eerste naoorlogse wijken die zijn gebouwd volgens
principes van de CIAM. Ze worden nog altijd beschouwd
als toonaangevend wat betreft het bouwen volgens deze
principes.

geherstructureerd, maar wij vinden de openbare ruimte
in het onderzoek en ontwerp van de herstructurering
van de naoorlogse wijken nog onderbelicht. Vooral
onderzoek naar zowel de ontwerpfilosofie als het
oorspronkelijke ontwerp van de openbare ruimte in de
naoorlogse wijken ontbreekt.

In heel Nederland worden op dit moment wijken uit de

naoorlogse jaren rigoureus vernieuwd, niet alleen in
Amsterdam West maar onder andere ook in Hoogvliet
(Rotterdam), Angelslo (Emmen), Schalkwijk (Haarlem)
en Kanaleneiland (Utrecht). De wijken zijn een deel
van onze geschiedenis. En die geschiedenis dreigt
weggevaagd te worden, alsof de ideeën en idealen van
voorgaande generaties planners en ontwerpers geen
betekenis meer hebben.

We hebben een vermoeden dat de ideeënrijkdom waarmee

de openbare ruimte van de naoorlogse wijken is
ontworpen in de nieuwe herstructureringsplannen vaak
niet wordt herkend en gebruikt.
Met onze studie hopen we ontwerpers en bestuurders te

wijzen op de soms verborgen schoonheden en kwaliteiten
van de naoorlogse wijken. In de hoop dat zij bewaard
blijven.

Onze stelling luidt: de samenhang tussen voordeur en de

grote groene ruimte (park, laan, vaart) dreigt verloren
te gaan. Deze samenhang was voor de ontwerpers van
het eerste uur vanzelfsprekend en essentieel. Bij de herstructuring onderscheidt men slechts hoofdstructuren
en de ‘velden’ die door deze structuren worden omsloten.
Slechts de randen van deze ‘velden’ staan in direct
contact met de hoofdlijnen. Dit in tegenstelling tot het
oorspronkelijke plan waar de hoofdstructuren en de
invulling daarvan met elkaar zijn verweven: de maaswijdte verkleint zich traploos: van kilometerslange
boulevard tot de voortuin. De teloorgang van deze
samenhang beschouwen wij als een verlies.





Burgemeester Cramergracht vanaf de Burgemeester Röellstraat (zuidwaarts)

Burgemeester De Vlugtlaan, 1959 (foto GAA)



2 / OPGAVE
Een onderzoek naar de ideeën achter het oorspronkelijke

naar het kinderdagverblijf om daarna door te rijden
naar hun deeltijdbaan.

ontwerp voor de openbare ruimte in de Westelijke
Tuinsteden is een omvangrijk project. De openbare
ruimte is niet los te zien van de architectuur van
de bebouwing en van de plaatsing van de blokken
op het maaiveld. Daarnaast omvat de inrichting
van de openbare ruimte niet alleen een esthetische
(vormgevings)kant, maar ook een functionele
(programmatische) en een beheersmatige kant. De
twee laatste aspecten worden in dit onderzoek niet
meegenomen.

Van de complexiteit van de hedendaagse samenleving

bestond in de dagen van het ontstaan van het Algemeen
Uitbreidingsplan nog geen vermoeden. Het is dan
ook niet reëel om het functionele aspect van de
oorspronkelijke vormgeving in dit onderzoek mee te
nemen en toe te passen op een analyse van de huidige
situatie. Wel is het goed om voor ogen te houden dat de
sterk toegenomen hoeveelheid auto’s en de voortgaande
scheiding van verkeerssoorten (fiets en tram) het
oorspronkelijke beeld van de straatprofielen soms in
sterke mate heeft aangetast.

Door het langdurige planproces is het programma en het

beheer van de openbare ruimte drastisch veranderd ten
opzichte van de situatie in de jaren 1950. De inrichting
van het maaiveld is danig veranderd door onder andere
de enorme toename van het autobezit in Nederland.
Ooit lege straten staan nu vol met auto’s. Maar ook de
mechanisering van het beheer en het duurder worden
van arbeid heeft menig plantsoen veranderd in een
expositieruimte van eenvoudig te onderhouden (lees:
onderhoudsvrij!) en vooral lelijke heesters. Het gras en
de zorgvuldig geplante hagen als overgang van openbaar
naar privaat gebied zijn –op een enkel voorbeeld na–
verdwenen als gevolg van de door de overheid
geminimaliseerde beheerbudgetten.

In dit onderzoek gaan we dus vooral op zoek naar de

esthetische kant van het ontwerp van de openbare
ruimte. We doen dit onderzoek met een ontwerpende
blik. Door de nadruk op beeld zijn fotografie en
tekeningen een belangrijk onderdeel van de studie.

Ook het programma van de openbare ruimte is in dit

onderzoek niet meegenomen. De zorgvuldig berekende
loopafstanden voor moeders met kinderwagens van huis
naar de speelplek is achterhaald door de hedendaagse
realiteit: de moeders brengen hun kroost met de auto



3/ Methode van onder zoek
Onze studie bestaat uit drie onderdelen:

wijken vormen, en op welke wijze de samenhang in deze
wijken is ontworpen. Dat biedt ontwerpers en bestuurders
een houvast bij het herkennen van structuren en elementen
die we te danken hebben aan de stedebouwkundige idealen
uit de jaren 1930 tot 1960. Met behulp van deze kennis
kunnen zij ‘met andere ogen’ naar de wijken kijken en de

Ten eerste lichten we de ideeën toe van de ontwerpers

(Van Eesteren, Van Lohuizen, Mulder, Ruys en anderen)
die ten grondslag lagen aan de oorspronkelijke inrichting
van de openbare ruimte in de Westelijke Tuinsteden in
Amsterdam. Wat of wie waren hun inspiratiebronnen en
wat waren hun idealen? Hoewel tot op grote hoogte
stedebouw werd gezien als een rekenkundig vraagstuk,

aanwezige kwaliteit van de buitenruimte in hun plannen
benutten.

moet schoonheid ook een rol gespeeld hebben.

Bronnen

Ten tweede trachten we te achterhalen wat de oorspronke-

Het onderzoek nam een aanvang met een viertal excursies
door de Westelijke Tuinsteden. Twee deskundigen

lijke inrichting van het gebied is geweest. Het gaat
daarbij om de elementen die onderdeel uitmaken van de
grootschaligheid van de planontwikkeling, de hoofdlijnen
(structuur), het programma en de ideologie. Daarbij

liepen met ons mee: Jos Hogenes (stedebouwkundige)
van het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en Vincent
van Rossem (historicus) van het Amsterdamse Bureau
Monumentenzorg en Archeologie.

speelt de vraag wat er van de oorspronkelijke plannen is
gerealiseerd en welke ‘origineel’ uitgevoerde restanten nog
in deze wijken terug te vinden zijn. Juist omdat de planperiode van de Westelijke Tuinsteden lang was (tot eind
jaren 1970), zullen de plannen herhaaldelijk zijn aangepast.
Het betreft onderzoek naar de oorspronkelijke inrichting
van de hoofdlijnen van de gehele Westelijke Tuinsteden.
Vervolgens spitsen we de studie toe op Slotermeer om
daarvan de authentieke inrichting te achterhalen.

Het archief van Publieke Werken rust nu bij het
Amsterdamse Gemeentearchief. Daarin hebben we geen
kaarten aangetroffen die op detailniveau bestrating en
beplanting betreffen. Mede daardoor is het auteurschap
van de oorspronkelijke inrichting van de openbare ruimte
in de Westelijke Tuinsteden moeilijk aan bepaalde personen
toe te schrijven. Gelukkig hadden we toegang tot het
persoonlijke archief van Jos Hogenes. Hij bezit originele
deelplannen waarin het AUP is uitgewerkt. Het betreft
vooral kaarten uit de jaren 1950 schaal 1:2500 en 1:1000.
Deze kaarten dienden als basis voor onze analyses.

Ten derde willen we de kwaliteiten benoemen van de

(oorspronkelijke) inrichting van de openbare ruimte in
de Westelijke Tuinsteden. Het herkennen en respecteren
van deze kwaliteiten kan gebruikt worden bij de
herstructurering van andere naoorlogse wijken (gebouwd
volgens de principes van CIAM). We zullen vastleggen
welke elementen het specifieke karakter van naoorlogse

Onze kennis over het gedachtegoed van de ontwerpers is

ontleend aan secundaire literatuur.
Voor het overige, en dan in het bijzonder de inrichtingsdetails, waren we aangewezen op eigen waarneming.
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AUP ( 1935): Onderzoeksgebied Westelijke Tuinsteden, Slotermeer
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New York, dia uit lezing Van Eesteren (uit: Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Van Rossem)
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4/ De ont werpideeën
landschapsbeelden van steeds wisselend karakter te
doen ontstaan’. (Al in 1924 werd, nadat in Amsterdam
het congres van de International Garden Cities and
Town Planning Association plaatsvond, het behoud van
waardevol natuur- en landschapsschoon opgenomen in
regionale planvorming).

De ideeën waarmee de ontwerpers van het eerste uur de opgave
te lijf gingen laten zich ontleden in sociale, functionele,
milieuhygiënische maar ook esthetische idealen, die in de
moderne tuinstad verenigd moesten worden.
Het tuinstad-ideaal

Het Algemeen Uitbreidingsplan toonde de stad in zijn
uiteindelijke vorm als aaneengesloten geheel, waarbij
de drie hoofdfuncties van het stedelijk leven: wonen,
werken, ontspanning met het verkeer als verbindende
infrastructuur tussen de functies op harmonische wijze
tot ontwikkeling konden komen. De uitgangspunten
van het AUP sloten daarmee naadloos aan op het
gedachtegoed van de CIAM (Congrès International
de l’Architecture Moderne), waarvan Van Eesteren
jarenlang voorzitter was.

Bijdrage van Van Eesteren aan de uitwerking van
het ‘Plan in Hoofdlijnen’

Tijdens het langdurige planproces van de Westelijke
Tuinsteden hebben zeer veel ontwerpers hun steentje
bijgedragen aan de realisatie ervan.
Wat betreft de openbare ruimte geeft Van Rossem aan
dat bij de uitwerking van het plan Cornelis van Eesteren
waarschijnlijk alleen een bijdrage aan de verkaveling
en dus ook aan de openbare ruimte voor het oudste
stuk, Slotermeer, heeft geleverd. Volgens Van Rossem
hield Van Eesteren niet van verkavelen. Hij vertrouwde
deze taak liever toe aan Jacoba Mulder. Als ontwerper
van het Amsterdamse Bos en de hoven in Frankendael
(Watergraafsmeer) had zij een duidelijke affiniteit met
groen. Waarschijnlijk had zij inmiddels ook veel kennis
van beplantingen.

Van Eesteren en Van Lohuizen stelden zich met het
AUP tot doel het conflict tussen stad en land op te
heffen door te kiezen voor een gemengde bebouwing:
een combinatie van laag-, middel- en hoogbouw
met een open bebouwingsstructuur. Voor het eerst
werd het groen als een ordenend element van een
stedebouwkundig plan opgevat. Alle woningen kwamen
in het groen te staan en de wijken werden van elkaar
gescheiden door groenstroken en parken.

Slotermeer wordt door Van Rossem dan ook als de
meest oorspronkelijke uitwerking van het gedachtegoed
van Van Eesteren gezien. De wijk is te beschouwen als
een openluchtmuseum van het AUP.

In het gemeenteraadsbesluit waarin het AUP werd
vastgesteld (18 juli 1935) werd over de introductie
van het groen als ordenend middel in de Westelijke
Tuinsteden het volgende geschreven: ‘Er worden tevens
mogelijkheden geschapen om zeer schone stads- en
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Nieuw perspectief op stedebouw

Inspiratiebronnen voor het vormgeven
van de openbare ruimte

Een boeiend gegeven is dat mogelijk de fotografie een
rol heeft gespeeld bij de vormgeving van de Westelijke
Tuinsteden. Van Rossem doet verslag van een reeks
lezingen die Van Eesteren hield tussen 1927 en 1930.
Daarin lichtte deze zijn kijk op stedebouw toe met
gemanipuleerde foto’s (genomen vanuit een bijzondere
perspectief).

De ontwerpers zijn als voorbereiding op het ontwikkelen
van het AUP een aantal malen op studiereis geweest.
Op een van die reizen, naar Hamburg, hebben ze naar
aanleiding van een bezoek aan het Stadtpark inspiratie
opgedaan voor de vormgeving van de Sloterplas en het
Sloterpark.

Van Rossem schrijft: ‘De fotografie, in het bijzonder de
luchtfotografie en het werk van fotografen die waren
beïnvloed door de nieuwe zakelijkheid speelde hierbij een
belangrijke rol…..Mede dankzij de camera leerde men
de stad opnieuw kennen. Het traditionele stadsbeeld,
met zijn perspectivische regels maakte langzamerhand
plaats voor een totaal andere visie op de stad waarin
vooral dynamiek, beweging en verrassende details de
aandacht opeisten’. Van Eesteren vond ook het medium
film, met korte verklarende teksten tussen de beelden,
heel geschikt als alternatief voor het houden van een
voordracht over stedebouw. En daarin volgen wij hem:
film en fotografie ondersteunen onze studie.

Het Stadtpark is in 1910 als volkspark ontworpen
door Schumacher en Sperber. Het vertoont een
architectonische benadering die sinds de oprichting
van de Deutsche Werkbund in 1907 ingang vond.
(De Werkbund zette zich in voor een combinatie van
ambachtelijk vakmanschap en industriële vervaardiging;
onder anderen Le Corbusier, Bruno Taut, Ludwig Mies
van der Rohe en Mart Stam waren lid). Zij beïnvloedden
de tuinarchitectuur van die tijd die leidde tot een
architectonische (rechtlijnige) tuinstijl.

Het Stadtpark heeft een centrale weide met een enorme
speelvijver. Deze ruimte wordt omkaderd door paden,
laanbomen en bosvakken. De beplanting is soberder dan
de soortenrijke sieraanplant van de landschapsparken
uit de 19e eeuw en benadrukt het architectonisch
karakter: grote parkruimtes als de kamers van een huis.
Sommige van de paden sluiten aan op het omliggend
stratenplan van de stad. De wegen compartimenteren
de verschillende voorzieningen en zorgen voor een
goede bereikbaarheid daarvan. Deze voorzieningen
liggen bovendien niet centraal zoals in het ‘Engelse’
wandelparken waaronder het Vondelpark, maar aan
de rand en bemiddelen zo tussen stad en park. In het
park rond de Sloterplas keren deze architectonische
groenelementen terug aan de Slotermeerzijde. Een
brede boulevard met zes rijen iepen vormt tezamen met

De introductie van het perspectief van de fotografie en
de film als ondersteuning voor de vormgeving van het
stedebouwkundig plan verwijst naar het belang van
de ervaring van beweging. Beweging als een steeds
wisselend perspectief dat in de Westelijke Tuinsteden
mogelijk een wezenlijk onderdeel van het ontwerp van de
openbare ruimte vormt. Dit zegt ook iets over de complexe samenhang tussen openbare ruimte, bebouwing,
verkaveling en stedelijke hoofdstructuur.
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Hamburg, Stadtpark
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Sloterplas, Noordoever
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drie schuin geplaatste flats een architectonische eenheid
welke nog ondersteund wordt door de verhoogde kade en
de monumentale bastions. De overige delen van het park
rond de Sloterplas zijn aangelegd in een stijl die het
traditionele wandelpark verenigt met programmatische
uitgangspunten. Het is een menging van de nieuwe
architectonische stijl en de traditionele romantische
stijl. Deze mengstijl is door Jacoba Mulder voor het
eerst in Nederland toegepast in het Amsterdamse Bos.

voormalige strandbad weer openbaar toegankelijk.
De oorspronkelijke trappartij en bastion zijn weer
zichtbaar.
Tijdens een studiereis naar Denemarken in 1939
door de afdeling Stadsontwikkeling bestudeerden
Van Eesteren en Van Lohuizen parkwijken en strokenbouw. De wijken die ze bezochten waren Ryparken bij
Kopenhagen uit 1932 en Blidah bij Hellerup uit 1934.
Ze werden getroffen door het hoge niveau van de
inrichting van de woonomgeving met ruime aandacht
voor de kinderspeelplaatsen en gemeenschappelijke
voorzieningen.

Het Sloterpark onderscheidt zich van het Hamburgse

Stadtpark doordat het water het middelpunt vormt,
en niet een centrale weide. De keuze voor open water
als middelpunt van het ontwerp voor de Westelijke
Tuinsteden is een heel duidelijk statement: noch de
kerkelijke, noch de politieke, noch de economische
macht ligt centraal in de Westelijke Tuinsteden. Het
is de kosmische ervaring van de lucht weerspiegeld
in het water, de verbeelding van de natuur en van het
landschap die het hoogtepunt vormt. Het is een door
Van Eesteren toegevoegde genius loci (Norberg-Schulz).

Bij de aanleg van Frankendaal kreeg het groen voor het
eerst de rol van stedebouwkundige drager toebedeeld. In
1949 werd Mien Ruys aangenomen als groenontwerper
voor de hoven. Later mocht zij ook het groen in de rest
van Frankendaal ontwerpen waarmee het een integraal
onderdeel van het stedebouwkundig plan werd.

Dit model van een stadsuitleg met een grote centrale
waterpartij kreeg later navolging in Almere Centrum
en de eerste ontwerpen voor de Eindhovense wijk
Meerhoven.
Overigens heeft men op de studiereizen naar Hamburg
ook het Alsterbekken en in Berlijn de Wannsee bezocht.
Doel van de studiereis was een onderzoek naar de
vormgeving en het functioneren van strandbaden. In de
Sloterplas is voor het eerst in Nederland een openbaar
strandbad aangelegd (te vergelijken met de huidige
‘stadsstranden’ zoals Blijburg). Helaas is dit strandbad
geprivatiseerd. Gelukkig is door de voltooiing van het
Rondje Sloterplas sinds een half jaar een deel van het
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Sloterplas, zicht op Noordzijde vanuit het Sloterpark
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Ontwerpers van de openbare ruimte

Het water

De Dienst der Publieke Werken verzorgde de aanplant
en inrichting van de openbare ruimte. Namen van
individuele ontwerpers laten zich moeilijk verbinden met
specifieke plekken. Wel staat vast dat Jakoba Mulder
het vooroorlogse ontwerp voor Slotermeer in de jaren
1950 heeft uitgewerkt. Haar bijdrage bestaat uit een
gedeeltelijke vervanging van de strokenverkaveling door
hoven.

Het ontwerp van het grachtenstelsel in de Westelijke
Tuinsteden had volgens het AUP de functie van
waterberging, riolering, en transport.
Men voorzag wel het toenemend belang van het
vrachtverkeer per auto, maar de grachten dienden
ook in de nieuwe stadsdelen voor transport. Tot de
jaren 1950 brachten tuinders nog hun groenten naar
de markten van Amsterdam met schuiten over de
Slotervaart.

Mien Ruys heeft waarschijnlijk ook aan de openbare
ruimte gewerkt, zij was vanaf 1958 groensupervisor
voor Slotervaart en Overtoomse veld. Zij heeft
waarschijnlijk niet bijgedragen aan de inrichting van het
openbaar groen in Slotermeer: Ruys en Van Eesteren
lagen elkaar niet.
Van Hans Warnau is bekend dat hij enkele delen van het
groen van het Sloterparkbad heeft ontworpen (onder
andere de ‘entreelaan’).

In het AUP worden de grachten ook aangehaald om hun
schoonheid. Men schetst een beeld van brede singels met
aan weerszijden groen.
In verband met de kosten liggen de waterlopen in de
Westelijke Tuinsteden op grotere afstand van elkaar dan
in de vooroorlogse stad.
Opvallend is de wijze waarop de grachten zijn
weergegeven op het bij het AUP behorende
profielenblad. In tegenstelling tot de profielen van
de wegen hebben de getekende singelprofielen geen
plaatsaanduidig op de plankaart. Ze zijn te beschouwen
als principeprofielen voor de grachten en we kunnen de
conclusie trekken dat de uiteindelijke vormgeving van de
waterlopen er niet zo toe deed en als standaard steeds
op dezelfde wijze werd gerealiseerd.

Alle ontwerpers van het eerste uur zijn inmiddels
overleden.
Eerste weerslag van de inspiratiebronnen op het AUP

Het eerste resultaat van de opgedane indrukken en
studies is voor de openbare ruimte vastgelegd in de
profielen van waterlopen en wegen en in de situering van
het (structurele) groen.

Profiel van de Einsteinweg (A10)
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Slotervaart

Gracht bij het Dirk Deutekompad
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Slotervaart
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De groenstructuur

Wegenstructuur

Het AUP onderscheidt verschillende soorten groengebieden. Zee, bos, water, wandel- en fietswegen
worden gezien als natuurschoon voor recreatie. Tot het
natuurschoon behoorden ook het Amsterdamse Bos en
de Sloterplas. Er werden geen normen of oppervlakten
per inwoner van de hoeveelheid natuurschoon genoemd
in het AUP.

In het AUP werd onderscheid gemaakt tussen primaire
(54 meter breed), secundaire (34 meter breed) en
buitenwegen. Hoofdwegen hoefden in de eerste fase
niet op gebruikelijke breedte bestraat te worden en
werden van tijdelijke plantsoenen voorzien. Toename
van het verkeer zou later definitieve aanleg noodzakelijk
maken. Bij de primaire en secundaire hoofdwegen
werd in de maatvoering rekening gehouden met de
aanleg van een trambaan. Als voorbeelden werden Den
Haag en Berlijn genoemd. Wel realiseerde men zich
de barrièrewerking van de toekomstige vrijliggende
trambanen. De maatvoering stond los van de hoogte van
de aangrenzende bebouwing, die kon variëren.

Voor de buurtparken en plantsoenen was wel een norm
genoemd: 10 – 40 m2 /inwoner. Overigens staat in het
AUP vermeld dat niet alleen het oppervlak maar ook de
bereikbaarheid maatgevend is voor het nut.
Het was soberheid troef. Met eenvoudige middelen en
weinig geld trachtte men grote effecten te bereiken:
bloemperken waren schaars. Dit was een breuk met de
19de eeuwse traditie van stadsparkenaanleg waarin
bloemen een hoofdrol speelden. Dit was bijvoorbeeld het
geval in het Vondelpark tot de overdracht aan Publieke
Werken in de jaren 1950. Ruimtelijke werking van het
park werd verkregen door een scherpe tegenstelling
tussen grote open grasvlakten en boomgroepen en
bosschages.

Deze hoofdstructuur werd vastgelegd in schitterende
geschilderde perspectieven, nog voordat het AUP van
Amsterdam was gepubliceerd. De perspectieven werden
op 21 oktober 1932 tijdens een persconferentie getoond
om het publiek te informeren en te verleiden.

Kruising Burgemeester Roëllstraat en Slotermeerlaan, 1959 (foto GAA)

De derde groensoort die werd onderscheiden diende voor
sport- en spel (incl. watersport en strandbaden).
Ten slotte waren er nog de volks- en schoolwerktuinen.
De volkstuinen werden expres nabij de wijken gesitueerd
waardoor de mensen zich gedwongen zouden voelen om
ze ook een mooi aanzien te geven. Als voorbeeld dienden
de volkstuinen van Römerstadt aan het Niddatal in
Frankfurt. Men had waardering voor de strakke ordening en het uniforme aanzien van de tuinhuisjes aldaar.
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AUP, perspectief vanuit het zuidwesten
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AUP: primaire, secundaire en buitenwegen
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Huidige hoofdgroenstructuur

Ontleding van de hoofdgroenstructuur in onderdelen
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Voormalige school (entree aan de Osdorperweg)
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(de ligging van de school heeft de situering van de Baden Powellweg bepaald)

5/ REL ICTEN
Door de integrale ophoging, waarmee een begin werd
gemaakt in maart 1949, zou alle bestaande bebouwing
verdwijnen en werd de polderverkaveling uitgewist.
Toch schemert het onderliggende landschap nog door,
vooral langs de randen van het uitbreidingsplan. Te
noemen zijn onder meer de ligging van de Sloterplas, de
oude lintbebouwing van Sloten en de Osdorperdijk, een
tweetal poldermolens en een deel van de ligging van de
Slotervaart.

Als onderdeel van het AUP kenden de Westelijke Tuinsteden
een eigen stedebouwkundig ontwerpuitgangspunt: ‘West is
een collage van historische topografie, natuurbehoud, en
’wetenschappelijke stedebouw’ ( Van Rossem). We vragen
ons twee dingen af: waar is de collage van de historische
topografie zichtbaar, en heeft het langdurige planproces zijn
eigen collage van planrelicten achtergelaten?

Daartoe beperken we ons tot het deel van de Westelijke
Tuinsteden waarvoor het AUP een dichtheid van 55
woningen per hectare voorschreef. Dit betekent dat de
Ringspoorbaan de oostgrens van het onderzoeksgebied
vormt. Ter hoogte van de Ringspoorbaan veranderen alle
wegen van naam.

Planrelicten

De Westelijke Tuinsteden vormden de eerste uitbreiding
die ontworpen is vanuit een regionaal perspectief.
De relatie met de regio was bij de totstandkoming van
het plan een onderwerp van onderzoek. De regionale
ontwikkelingen zijn gedurende het lange planproces
sterk gewijzigd. Deze veranderende regionale ontwikkelingen hebben vooral op de infrastructuur een grote
invloed gehad.

Historisch-landschappelijke relicten

De Westelijke Tuinsteden liggen op het voormalige
grondgebied van de gemeente Sloten. Vanwege de
ondergrond (veen) en de snelheid waarmee een grote
hoeveelheid woningen moest worden gebouwd werd al
snel besloten tot het ophogen van het gehele maaiveld.
Aanvankelijk was de gedachte om op te hogen tot het
stadsmaaiveldpeil (circa 0,6 meter NAP). De vaarten
zouden daardoor hetzelfde waterpeil krijgen als de
Kostverlorenvaart, Amstel enzovoorts (c. 0,4m -NAP).
Scheepvaart was mogelijk zonder sluizen.

Tuinderij op de Geer Ban

Er was een grote zandvoorraad aanwezig in de
ondergrond van de Slotermeerpolder en omdat het
stedebouwkundig plan voorzag in de Sloterplas als
middelpunt van de Westelijke Tuinsteden werd de polder,
een droogmakerij uit 1644, weer water.
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Historisch-landschappelijke relicten
1

meer

2	Sloterweg
3	Siegerpark
4	Osdorperweg met bestaande school
5	Haarlemmertrekvaart
6	Ringvaart Haarlemmermeer
7	

molens

8	Oude Haagseweg met begraafplaats Huis te Vraag
9	Slotervaart
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Planrelicten
1	Sloterplas
2

Burgemeester Van Tienhovengracht op stadspeil
(0,4 -NAP)

3

overgang stadspeil naar polderpeil

4

oude entree strandbad

5

bastions

6

deels aangelegde (maar niet voltooide) weg van

	Oude Haagseweg naar de havens (Geer Ban)
7

oorspronkelijke overgang naar het landschap
(wandelpad langs de Slotervaart)

8

uitbreiding Nieuwe Meer ten behoeve van
zandwinning

9

restant dijklichaam

10 spoordijk
11 denkbeeldige aslijn Westertoren centrum Osdorp
12 proefpolder ontworpen door Van Eesteren
1 3 geplande maar nooit gerealiseerd verlenging Lelylaan
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woningdienst had in 1957 al grote bezwaren tegen beide
wegen geuit. De aanleg zou leiden tot geluidhinder, het
isoleren van de verschillende buurten en het bederven
van het uitzicht.

De plooiing van het AUP langs de ringspoordijk
en de Osdorperweg

De autonome hoofdstructuur van het AUP, dat zich niets
aantrekt van bijvoorbeeld de oude polderstructuren, is in
een later stadium op twee punten geplooid: Slotermeer
draait mee met de ringspoordijk en de structuur van
Osdorp voegde zich naar de loop van de Osdorperweg.

In de huidige Westelijke Tuinsteden zijn de tracé’s van
beide wegen nog goed zichtbaar door de nieuwbouw op
die locaties. Van het dijklichaam van de Geer Ban is nog
een tweetal stukken over: aan de noord- en zuidzijde van
het stadsdeelcentrum Osdorp. Een stukje noordwaarts,
in Geuzenveld, is aan de aangrenzende bebouwing van de
Geer Ban te zien dat de weg hooggelegen gedacht was.
Het vroegere dijklichaam heeft altijd tegen de voet van
de flats aan de Troelstraweg aangelegen waardoor deze
gevels op het huidige maaiveld geen afwerking hebben.

Wijzigingen van de infrastructuur

Het Algemeen Uitbreidingsplan, in wezen een
vlekkenplan, voorzag in een relatie van de Westelijke
Tuinsteden met de bestaande stad, maar ook met het
ten noorden van de Westelijke Tuinsteden gelegen
havengebied. De Westelijke Tuinsteden zouden hét
woongebied voor de havenarbeiders worden. In de
plankaart van het AUP is dan ook een verbinding naar
het havengebied aangegeven in de vorm van de Geer
Ban. Deze is slechts deels gerealiseerd omdat tijdens
de bouw van de Westelijke Tuinsteden het vliegverkeer
toenam (en daarmee het belang van Schiphol), en de
groei van de haven achterbleef.

De Ringspoorbaan was aanvankelijk voor het goederenvervoer naar de havens bedoeld. Het dijklichaam lag
er al voordat het AUP werd ontworpen. Het heeft
er jaren ongebruikt bij gelegen en is nu een drukke
personenvervoerslijn naar Schiphol, Hoofddorp,
Rotterdam, Brussel en Parijs, uitgebreid met het
ringmetronet rond Amsterdam. De ligging van de
Ringspoorbaan en het veranderend gebruik ervan duidt
op een snel veranderende samenleving. Als gevolg van
het lange planproces is de betekenis ervan gewijzigd.

Op het vogelvluchtperspectief uit 1932 is de verbinding
tussen de havens en Nieuwe (inmiddels oude) Haagse
weg prominent zichtbaar: de Geer Ban. In de ‘Partiele
herziening van het westelijke gedeelte’ werd het tracé
van de Geer Ban iets gewijzigd en middels viaducten
over de Louwesweg (inmiddels verdwenen), Sloterweg en
de Rijksweg naar Den Haag gevoerd.

Gewijzigde relatie met het omringende landschap

Het plan voor de Westelijke Tuinsteden was gebaseerd
op het zoeken naar een verhouding met het landschap
(‘natuurbehoud’). Onder natuurbehoud werd niet het
sparen van landschappelijke resten verstaan, maar
het vormgeven van de relatie tussen nieuwbouw en het
omringende polderland. Die verhouding is tijdens het
planproces gewijzigd doordat men afweek van het ‘Plan
in Hoofdlijnen’.

Met de motie Groothoff die op 21 juni 1978 door de
gemeenteraad werd aangenomen (n.a.v. het ‘Ontwerp
bestemmingsplan Haven- en Recreatiegebied West’)
werd de ‘Nota Wegen West’ opgesteld waarin van de
aanleg van de Geer Ban en het verlengen van de Lelylaan
werd afgezien. De directeur van de gemeentelijke
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De lage ligging van de Westelijke Tuinsteden
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schutsluis

De verhoogde ligging van de Burgemeester Van Tienhovengracht
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Daarom liggen de grachten in de Westelijke Tuinsteden
ook niet op boezempeil. Daarop is één uitzondering:
de Burgemeester van Tienhovengracht. Deze heeft
hetzelfde peil als het Amsterdamse stadswater (circa
-0,40 meter NAP) en de oevers rijzen daarom als een
dijk omhoog, gezien vanuit de omringende buurten.
Het overige gebied in de Westelijke Tuinsteden heeft
een waterpeil van -2,10 meter NAP. Het maaiveld
heeft een hoogte van -0,80 meter NAP. Een kaart
laat de verhoogde ligging van de Burgemeester van
Tienhovengracht zien. Tussen de bebouwing aan de
zuidzijde van de Burgemeester van Tienhovengracht is
het hoogteverschil in de openbare ruimte geaccentueerd
door trappen.

Riekerpolder-Nieuwe Meer

Voor de ophoging van een deel van Slotervaart en
geheel Osdorp kwam men zand tekort. Besloten werd
onder andere om een deel van de Riekerpolder uit te
graven om zand te winnen. Hiermee werd het Nieuwe
Meer vergroot en kregen de Westelijke Tuinsteden een
rand aan het Nieuwe Meer.
Oude Haagse weg

Door de ‘Partiele herziening van het westelijke gedeelte’
uit 1950 kreeg de autosnelweg naar Den Haag een
nieuw tracé. Deze nieuwe Rijksweg is uitgegroeid tot
de A4. Het is uiteindelijke een grote barrière geworden
voor de bereikbaarheid van de oevers van het Nieuwe
Meer en met de Ringvaart van de Haarlemmermeer.

Bastionvorm

Op het vlekkenplan van het AUP valt een grafisch
detail op: de bastionvorm van Osdorp ten westen van de
Osdorperweg. Deze bastionvorm is een gevolg van een
eerdere planontwikkeling waarbij Van Eesteren op zoek
is geweest naar een helder en direct kaartbeeld. Dit
alles natuurlijk binnen de gestelde functionele normen
(reisduur naar het centrum werd slechts met 3 minuten
verlengd). Door een wigvorm in de Sloterplas te
introduceren kon het meest zuidwestelijke deel van
de Westelijke Tuinsteden (Osdorp) een hoekverdraaiing
krijgen. De richting van de hoekverdraaiing staat loodrecht op de richting van de Osdorperweg. Van Eesteren
heeft hierduidelijk het landschap als uitgangspunt genomen. Door deze verdraaiing ontstond in de laaggelegen
kleipolders ten westen van Oud Osdorp (Akerpolder) een
bastion met een hoogteverschil tussen de hoger gelegen
nieuwe tuinstad en het bestaande klei-polderlandschap.
Van deze rand is alleen het deel bij de begraafplaats
Westgaarde, grenzend aan de Lutkemeerpolder, nog als
overgang naar het omringende landschap intact.

Verschillen in waterpeil

De Westelijke Tuinsteden behoren tot het hoogheemraadschap Rijnland. In het bijbehorende kaartje is te
zien dat het hele watersysteem van de Westelijke
Tuinsteden afwatert op de boezem van de Haarlemmermeerpolder. De Burgemeester Van Tienhovengracht
maakt onderdeel uit van dit boezemwatersysteem. Er
zijn in het plangebied twee gemalen te vinden: aan de
Slotervaart en bij het Nieuwe Meer.
Bij de aanvang van de werkzaamheden om de Westelijke
Tuinsteden op te hogen ging men er vanuit dat de gehele
Westelijke Tuinsteden zouden worden opgehoogd tot het
Amsterdams peil. Door de lage ligging van de polder zou
dit betekenen dat het hele plangebied ongeveer vier meter
zou moeten worden opgehoogd. Na ophoging van het
eerste deel van Slotermeer zag men in dat deze operatie
te omvangrijk was. Men nam het pragmatische besluit
om de rest van de Westelijke Tuinsteden twee meter op
te hogen: door klink is dat pakket nog een meter gezakt.

33

Wandelroute Slotervaart

voor de vuilnisboten geworden: het water hier was immers
de enige directe verbinding met de stad. Langs de kade
was dan ook een losplatform voor de vuilnisboten te
vinden.

Ook hier is de hand van Van Eesteren en zijn ideaal om
het landschap binnen handbereik te hebben zichtbaar.
De Slotervaart diende als de overgang van de met zand
opgehoogde tuinstad naar het laaggelegen polderlandschap van de Gecombineerde Polders. Van Eesteren zag
deze polders niet zozeer als agrarisch gebied dan wel als
parklandschap. Het nu nog aanwezige wandelpad langs
de Slotervaart bood uitzicht en toegang tot dit parklandschap.
Inmiddels is door de bebouwing van Nieuw-Sloten en
de toegenomen verkeersdruk en bijbehorende hinder de
wandeling langs de Slotervaart op een zondagnamiddag
in onbruik geraakt.

Conclusie

Naast de CIAM-ideologie en tuinstadidealen hebben de
landschappelijke onderlegger (genius loci), groen, en water
als structurerend gegeven een grote rol gespeeld in het
ontwerp.
Om de structuur en de vormgeving van de Westelijke Tuinsteden beter te begrijpen zijn de historisch-landschappelijke
en planrelicten van belang. De landschappelijk onderlegger
is deels nog leesbaar, ondanks het ophogen. Dat is iets
waar Van Eesteren als liefhebber van natuur en landschap
waarschijnlijk bewust naar zocht.

Wijziging ligging Gerbrandypark

De Westelijke Tuinsteden waren binnen het AUP gebaseerd
op het concept van de groene verbindingszones tussen het
hart van de Westelijke Tuinsteden, de Sloterplas, en het
landschap (het buitengebied). Het Gerbrandypark verbond
de Sloterplas met het landschap ten noorden van de
Haarlemmertrekvaart. In een partiele herziening werd het
belang van een groene en recreatieve fietsverbinding met
de stad echter vooropgesteld waardoor het Gerbrandypark
een kwartslag is gedraaid en nu een oost-west ligging heeft
in plaats van een noord-zuid oriëntatie. Het park werd
gekoppeld aan de Burgemeester van Tienhovengracht.
Deze wijziging leidde er toe dat het Gerbrandypark een
voor sport en spel slecht bruikbare smalle en langwerpige
maatvoering heeft. Als groene fietsverbinding wordt het
park nog steeds zeer goed gebruikt.

Het stedelijk landschap wordt leesbaar en ‘gelaagd’ door
de tijd.
Kennis over de relicten biedt aanknopingspunten voor de
vernieuwingsoperatie die op dit moment gaande is:
• De historisch-landschappelijke relicten hebben door
hun schaarsheid een bijzondere positie in het plan.
Gelukkig zijn alle ‘overblijfselen’ opgenomen in de groene
hoofdstructuur en hebben ze veelal een bijzondere functie
gekregen.
• De planrelicten worden naar ons idee nog onvoldoende
herkend in de hele stadsverniewingsoperatie die op dit
moment gaande is. Samenhang van alle inbreidingslocaties
op de Geer Ban zou bijvoorbeeld een ontwerpuitgangspunt
kunnen zijn om de geschiedenis van dit planrelict zichtbaar
te maken. Maar ook voor de oorspronkelijke overgang van
tuinstad naar het landschap (nu overgang van stad naar
stad) zou een ontwerpend onderzoek zeer welkom zijn.

Ook het gebruik van het water aan de westzijde van het
Gerbrandypark is gewijzigd. Oorspronkelijk was hier een
jachthaven gedacht. Nog steeds is één van de kademuren
luxe uitgevoerd in basalt. Later is de kop een draaikom
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Plein ’4 0 -’45 bij het Tuinstadhuis

Burgemeester Vening Meineszlaan gezien naar de Slotermeerlaan, 196 0 (foto HJ.M. Arsath R0’is, GAA)
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6/ De oorspronkelijke inricht ing
van de openbare ruimte
De inrichting van de openbare ruimte van de
Westelijke Tuinsteden is ter hand genomen volgens
de Amsterdamse traditie: met veel geld. Landlust in
Bos en Lommer diende als voorbeeld. Overigens heeft
de Dienst der Publieke Werken nooit een begroting
voor de inrichting van de openbare ruimte gemaakt.
De schaal van de stadsuitbreiding was te groot en de
realiseringsperiode te lang.

Verhardingsmaterialen

De oorspronkelijk verhardingsmaterialen waren:
• gebakken klinkers, keiformaat, kleur rood;
• natuurstenen trottoirbanden, breedte 13/15;
• 30x30 betonnen tegels (ontwikkeld door Publieke 		
Werken vóór WO II)
Herbestratingen

De ondergrond van de opgehoogde Westelijke Tuinsteden
bestond uit veen. De tijd om de opgespoten grond te
laten inklinken werd niet genomen. Waar men ‘vroeger’
voor dit proces van inklinken 4 tot 5 jaar uittrok,
volstond men in de Westelijke Tuinsteden vanwege de
woningnood met 1 jaar. Het gevolg was dat men al vanaf
1970 elke vijf jaar in verschillende tuinsteden ophoogde
en herbestraatte. De verzakking van het maaiveld gaat
door tot op heden.

Er was veel aandacht voor de vormgeving van bruggen,
kades, bastions enzovoorts. De materialisering van
straten, stoepen en plantsoenen deed er eigenlijk niet
zo toe, die sprak vanzelf: klinkers, hardstenen banden,
banken, traditionele plantsoenen, hagen, gazons, en
solitaire bomen. Dat zou kunnen verklaren waarom Van
Eesteren en Mien Ruys elkaar niet lagen. Haar gevoel
voor variatie in detail van onder meer het groenontwerp
stond haaks op zijn voorkeur voor het denken in
hoofdlijnen.

Als gevolg van de herbestrating is de oorspronkelijke
aanleg van de verharding niet meer terug te vinden
in de straten van de tuinsteden. Daarvoor werd
wel vaak het oude materiaal hergebruikt. Verder
zijn nog aan te treffen de lantaarnmasten paal 24
(ontwerp P.L. Marnette, Dienst der Publieke Werken,
oorspronkelijk met armatuur model Amsterdam II,
later Holbeinarmatuur en nu armatuur Friso Kramer),
brandkranen, elektriciteitskasten, putdeksels (uit
Doetinchem), rode gebakken klinkers (keiformaat),
de 30x30 betontegel.

Zoals ook op oude foto’s te zien is zijn voor het inrichten
van de openbare ruimte geen bijzondere of nieuwe
materialen gebruikt. Daarmee zette de Dienst der
Publieke Werken de traditie van het inrichten van de
openbare ruimte zoals in Plan Zuid voort.
Voor de beschrijving van de oorspronkelijke materialen
gaan we in op de verharding (stoffering van de straten),
de oevers, bruggen, sluizen en de beplanting.
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Burgemeester Hoggierstraat (archief TU Delft)
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Sloterplas in zuidwestelijke richting

Lantaarnmast paal 24 (ontwerp P.L . Marnette) aan de Harry Koningsbergerstraat
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Brandkraan, Speelmanstraat

Electriciteitskast, Aart van der Leeuwstraat
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Oevers

Deze witgeverfde rand komt bij wel meer bruggen-hoofden terug, maar aan de Noordoever zet deze witte rand
zich ook voort in het paviljoen en in de trappenhuizen
van de schuin geplaatste flats aan de noordzijde van de
Sloterplas. Vanaf de andere oevers gezien is door het
terugkerende thema van de witte betonnen rand en het
zwarte basalt in vormgevende zin een eenheid ontstaan.
Het paviljoen, de schuin geplaatste flats en de grote en
bijzondere lichtmasten bieden vanaf de andere oevers de
indruk van een naar het westen wegvarend schip.

Op en rond het water hebben de oeverafwerking en de
bruggen wel de tand des tijds doorstaan. Zo is de oorspronkelijke materialisering van de oevers nog grotendeels terug te vinden.
De bijzondere positie van de Sloterplas in het waterstelsel van de Westelijke Tuinsteden is gemarkeerd door
een afwerking die afwijkt van de overige waterlopen. De
oeverbeschoeiing bestaat over een grote lengte uit een
betonnen rand die ongeveer 40 centimeter boven het
waterpeil uitsteekt. Deze betonnen rand volgt de glooiingen van de oever en tilt als het ware het aangrenzende
park op. De bomen en het grastalud lijken te zweven
boven het water.

De hoofdwaterlopen hebben op de overgang van het
grastalud naar het water een gemetselde kademuur van
lichtrode baksteen met aan de bovenzijde een rollaag.
Deze waterlopen hebben alle een naam. De waterlopen
zonder een stenen beschoeiing hebben geen naam!

De bastions in de Sloterplas die toegang bieden tot de
noordelijke jachthaven hebben een gemetselde muur
van lichtrode gebakken steen met een bijzonder metselverband of een muur van basaltblokken. Bij de eerste
bestaat de afdekking uit roze graniet. Bij de tweede uit
witgeverfd beton.

Kruising gracht nabij Dirk Deutekompad en Burgemeester de Vlugtlaan
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Hoek Slotervaart-Hoekenesgracht
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Gemetselde kademuur, Sloterplas (archief TU Delft)
Betonnen kade, Sloterplas
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Sloterplas, zicht op Noordzijde
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Sloterplas, Oostoever

Sloterhof ter hoogte van de Lelylaan
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(voorbeeld van schaalsprong van landschap naar tuin met daartussen water)

Het watersysteem van de Westelijke Tuinsteden staat
middels drie sluizen in verbinding met de omgeving.
Eén aan de Burgemeester Cramergracht, één aan het
begin van de Slotervaart bij de Westlandgracht en
één aan het einde van de Slotervaart bij de Ringvaart
van de Haarlemmermeer. Iedere sluis heeft haar eigen
gezicht. Terugkerende ontwerpthema’s zijn ook hier het
bijzondere metselverband, de karakteristieke leuningen,
banken en soms urinoirs. Bijzonder detail bij het sluisje
aan het begin van de Slotervaart is de beplanting van
knotwilgen. Deze knotwilgen komen ook terug aan de
noordoost oever van de Sloterplas.

Bijzondere elementen zoals bruggen en sluizen

Binnen de traditie van de dienst Publieke Werken werd
veel aandacht en geld besteed aan het ontwerp van
de bruggen en de sluizen. Een paar van de beroemde
bruggen van Piet Kramer bevinden zich in de Westelijke
Tuinsteden, waaronder de brug die de Burgemeester
Roëllstraat over de Burgemeester Cramergracht leidt.
Dit fraaie exemplaar heeft pergola’s in oosterse stijl.
Samen met het viaduct over de Burgemeester van de
Pollstraat en de tussengelegen flats vormt het een klein
ensemble.
Op deze late werken van Kramer volgde een serie
schitterende bruggen met betonnen onderzijde waarvan
de uitstraling versterkt wordt door de spiegeling
van het water. Een bijzonder mooie brug leidt de
Burgemeester Roëllstraat over de gracht langs Frans
Bastiaansestraat: deze brug heeft de dunste constructie
die in West is aan te treffen.
De leuningen zijn in de begintijd nog fraaie stukken
smeedwerk. Iets later worden het geometrische
kunstwerken. Maar altijd is de leuning een wezenlijk
onderdeel van de architectuur van de brug. Bijzonder,
en horend bij de wederopbouwtijd met haar geloof in
een veilige en collectieve wereld, zijn de toegevoegde
functies: zoals een bank of zelfs een toilet (brug Jan van
Galenstraat).
De kleuren op de bruggen zijn wit geverfd beton,
metselwerk in lichtrode steen en roze graniet.
De overwegend blauwe stalen leuningen worden nu
geschilderd in het voor Amsterdam traditionele
clivia-groen.
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Brug Burgemeester Fockstraat, ontwerp Piet Kramer
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Brug Burgemeester Roëllstraat

Brug Louis Davidsstraat

Sluis, Burgemeester Cramergracht, 1957 (foto GAA)

Brug Jacques Veltmanstraat
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Beplanting

De keuze voor de beplanting in de Westelijke Tuinsteden
laat een wijziging ten opzichte van bijvoorbeeld Plan
Zuid zien. Het assortiment is meer inheems. Er zijn zeer
veel iepen, wilgen, essen, abelen, populieren en elzen
aangeplant, zowel in (hoofd)straten en op pleinen als in
de groenzones.

In het Sloterpark zijn de volgende boomsoorten te
vinden: acacia, berk, beuk, den (ook te vinden in
het Amsterdamse Bos alwaar eveneens zich een
reigerkolonie in het dennenbos bevindt), eik, es, esdoorn,
iep, kastanje, linde, populier, spar, vleugelnoot, wilg,
grauwe abeel.
Van de heesters in het Sloterpark zijn de taxus, de
egelantier, de kornoelje en de kardinaalsmuts de meest
opvallende.

Opvallend naast dit inheemse sortiment is het veelvuldig
voorkomen van de plataan. Zoals Van Rossem beschrijft
had Van Eesteren een voorliefde voor de plataan.
De boom heeft een transparante kroon, een bijzondere
stam, mooie bladvorm en een mediterraan karakter.
Architecten hebben vaak een voorliefde voor de
plataan. De boom staat symbool voor zuidelijke pleinen
waar jeu de boules wordt gespeeld of ‘s avonds de
pantoffelparade plaatsvindt.
Nieuw in het bomenassortiment van de Dienst der
Publieke Werken was de vleugelnoot. Deze imposante
snelgroeiende boom doet het goed op de natte
ondergrond. Met een dicht bladerdak en enorme kroon
is deze schaduwwerpende boom de tegenhanger van de
lichtvoetige plataan. De vleugelnoten in het Sloterpark
zijn uitgegroeid tot enorme en prachtige exemplaren.
Waarschijnlijk zijn de vleugelnoten in dezelfde tijd in het
Vondelpark geïntroduceerd. Een mooi voorbeeld van een
profiel met vleugelnoten is de Burgemeester Eliasstraat.

Burgemeester Vening Meineszlaan

Bomen worden in straten, op pleinen en op brede
stoepen geplaatst in geometrische patronen. In de
parkzones en aan het water domineert het beeld van
losse boomgroepen op een grasveld.
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Burgemeester Vening Meineszlaan
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De Slotervaart

Kunst in de openbare ruimte

Conclusie

In de Westelijke Tuinsteden is veel kunst opgenomen
in de muren van de woonblokken. De vrijstaande
beelden zijn meestal abstract. Te noemen zijn de
entree van Sportpark Ookmeer (Constant, 1964), en
in het Sloterpark beelden van Wessel Couzijn (‘Groot
Landschap’, 1974) en André Volten (‘Constructie met
I-balken’, 1966).

De materialen die voor de inrichting van de Westelijke
Tuinsteden zijn gebruikt wijken in hoofdzaak niet af van
wat er sinds jaren 1920 en 1930 al gebruikelijk was in
de rest van de stad. Een uitzondering hierop vormt de
beplanting. Hier is wel mee geëxperimenteerd: nieuwe
boomsoorten zijn geïntroduceerd, de nadruk kwam te
liggen op een inheems assortiment en het planten van
bomen in geometrisch verband.
In de vormgeving van de bruggen is ook de tijdsgeest
zichtbaar. De zakelijk vormgegeven bruggen ademen het
geloof in de toekomst en de techniek uit.
De oeverbeschoeiing is in de Westelijke Tuinsteden als
geheel, en voor de Sloterplas in het bijzonder, met veel
geld en gevoel voor esthetiek vormgegeven. Vooral de
sluizen en alle oevers rond de Sloterplas zijn samen
met de bruggen te beschouwen als de pareltjes van de
openbare ruimte in de Westelijke Tuinsteden.
De genoemde materialen keren in alle tuinsteden
terug, wat bijdraagt aan gelijkmatige vormgeving en
samenhang in sfeer. De uitzonderingen worden gevormd
door de Sloterplas, de bruggen en overige kunstwerken.
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7/ St ijlkenmerken van de
openbare ruimte
Het motto van de Westelijke Tuinsteden was het wonen
temidden van groen. De stedebouwkundige principes
van de uitbreidingswijk werden ondersteund door de
inrichting van het maaiveld. Basis is het karakter van
een romantisch landschap: een bomenweide die zich
immer tussen de blokken en buurten doorzet naar een
volgend gedeelte van de wijk.

Legenda

Wat opvalt aan de legenda bij de plankaarten is dat
deze zich richt op standaardprofielen en niets zegt over
de bijzondere plekken. De kaarten staan heel dicht bij
de rekenkundige uitgangspunten.
Door het ontbreken van elke materiaalaanduiding
roept de legenda geen beeld op. Ook bomen worden
niet gespecificeerd. Dit in tegenstelling tot de huidige
stedebouwkundige praktijk, waar in de legenda
eenheden voorkomen zoals ‘karrenspoor’, ‘bastion’,
‘dorpsstraat’, enzovoorts.

In de verkaveling en de inrichting van de openbare ruimte
is dit perspectief dat zich wijzigt bij beweging ruimtelijk
vormgegeven. Een analyse van deze vormgeving
leidt tot het onderscheiden van stijlkenmerken dan
wel ontwerpprincipes waarmee de kwaliteit van de
inrichting van de openbare ruimte is bepaald.

In de jaren 1950 was de vorm nog de slaaf van de functie
die de openbare ruimte diende te vervullen: spelen
rijden, lopen, ademen. Artistieke aspiraties waren
hieraan volkomen ondergeschikt.

Voor onze analyse hebben we gebruik gemaakt van
de stedebouwkundige plankaarten uit de jaren 1950
(schaal 1:1.000 en 1:2.500). Deze onderscheiden zich
van de ingemeten tekeningen na uitvoering (schaal
1:2000). In deze laatste kaarten zien we veelvuldig
functies toegevoegd, waaronder speelplekken.
Deze toevoegingen doen enigszins afbreuk aan het
oorspronkelijke plan, vandaar dat we ons op de
plankaarten richten.

In samenhang met de situering van de blokken en het
programma zijn er verschillende typen openbare ruimten
te benoemen. Het gaat om repeterende eenheden die
duidelijk herkenbaar op de plankaart terug te vinden
zijn. Een aantal is ook in de huidige situatie nog te zien.

Slotermeer is de eerste wijk is die is gebouwd met een
dichtheid van 55 woningen per hectare. Dit werd de
norm voor alle navolgende uitbreidingen. Dit gegeven en
de beschikbaarheid van de plankaarten hebben geleid tot
onze keuze voor Slotermeer als onderwerp van analyse.
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Legenda ‘Uitbreidingsplan tuinstad Slotermeer’ deel A

De eenheden hebben vooral te maken met de samenhang
tussen de plaatsing van de beplanting en de plaatsing
van het woonblok op het maaiveld. Dit is geanalyseerd in
de volgende kaartenreeks.

Wij onderscheiden:
• bomencarré bij voorzieningen
• het asymmetrische profiel
• brede stoep met bomen
• bomen op bestrate hoven
• bomen als schakel
Deze eenheden komen overal in de Westelijke
Tuinsteden voor.

Legenda geo-informatiekaart (Publieke Werken, 1955)
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Hovenverkaveling in Slotervaart

Bomencarré bij voorzieningen

A
B

C
D
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A Sieg. Vaz Diasstraat

C Adri. van Oordthof

B Burgemeester de Vlugtlaan

D Confuciusplein
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Asymmetrisch profiel

A

B
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A Nico Snijderstraat

B Woonpad nabij de Burgemeester van de Pollstraat
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Brede stoep met bomen

B

A
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A Burgemeester Rendorpstraat

B Guus Trestorffstraat
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Bomen op bestrate hoven

A

B
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A Hans Katanhof

B Marsmanstraat
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Bomen als schakel

D

C

B

A
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A nabij Burgemeester van der Pollstraat

C Nieuwenhuysenstraat

B Wallraven van Hallstraat

D Burgemeester Vening Meineszlaan
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Profielen

Maatvoering

Zowel bij het AUP als ook de latere uitwerkingen van
het ‘Plan op Hoofdlijnen’ zijn profielen getekend
(resp. schaal 1:600 en 1:200).

Kenmerkend voor het AUP was de drang om de stedebouwkundige planontwikkeling te kunnen controleren
met behulp van strenge maatvoering. In een analyse van
de profielen van plandeel A van Slotermeer kunnen we
de volgende standaardmaatvoering terugvinden:

Op de profielen is de bebouwing immaterieel: hoogte
noch ontsluiting zijn aangegeven, alleen de rooilijn ligt
vast. Daarmee wijkt het AUP af van bijvoorbeeld Plan
Zuid. In de buurten van de Amsterdamse School vormde
de bebouwing en de openbare ruimte een onlosmakelijk
geheel. In de Westelijke Tuinsteden daarentegen was de
ruimte een continuüm waarin de gevels van de blokken
een bescheiden rol speelden in het profiel.

Breedte van de rijloper :
• hoofdweg: 12 meter
• buurtweg: 10 meter
• verzamelwoonstraat: 6,5 meter
• woonstraat: 4,5 meter
• berijdbaar pad: 4,25-4,5 meter

Ten opzichte van het Plan Zuid is de hoeveelheid groen
in de profielen toegenomen. Dat komt doordat zowel
voor- als achtertuinen in de openbare ruimte zijn
opgenomen. Natuurlijk was het groen goedkoop, maar
het maakte ook recreatie van de (haven-)arbeiders met
hun gezinnen in de profielen mogelijk. De profielen
hebben hiermee ook een ‘wijde blik’ gekregen.

Rijwielpaden: 4,10-4,25 meter (alleen langs de hoofdweg)
Trottoir (met verhoogde trottoirband):

• brede stoep divers 4,10-4,60-5,25-6,00 meter
• normaal trottoir 1,50-2,45-2,55-3,50meter
• uitstapstrook 0,45-0,75 meter
Voetpad (zonder verhoogde trottoirbanden)

• als voetpad in strokenbouw: 2,40 meter

Wat betreft de grachten: alle oevers zijn openbaar. Die
openbaarheid van het water staat nu onder druk omdat
bij de herstructurering oevers worden uitgegeven (onder
andere bij de nieuwe stadsdeelkantoren van Slotervaart
en Osdorp).

In de wegprofielen ontbreekt meestal een specifieke
aanduiding voor het parkeren. De rijbanen hebben een
overmaat waardoor men op straat kon parkeren.
Het profiel voorzag in grote eenheden die verschillende
vormen van gebruik toelieten.
Bij de uitvoering is de maatvoering van de profielen
waarschijnlijk veranderd omdat geen rekening was
gehouden met de eenheid van 30x30 centimeter.
De opsluitband langs het groen van 10 centimeter wordt
in de maatvoering bij het groen gerekend.
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Situering profielen
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Burg. de Vlugtlaan, wijkontsluitingsweg/verbinding met de stad, symmetrisch profiel met brede stoepen

openbaar groen 17 %

verharding 83 %

Burg. Fockstraat, secundaire ontsluiting, symmetrisch straatprofiel

verharding 100 %
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Burg. Fockstraat, secundaire ontsluiting, symmetrisch straatprofiel

privé-groen 28 %

Burg. Eliasstraat, asymmetrisch straatprofiel

privé-groen 12 %

openbaar groen 47 %

verharding 41 %
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verharding 72 %

Althoffstraat, straat in strokenbouw

openbaar groen 57 %

verharding 43 %

Prof. Oranjestraat, straat tussen wonen

openbaar groen 55 %
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verharding 45 %

M.C. Addicksstraat, straat aan erf tussen winkels en wonen

privé-groen 32 %

Haspelsstraat, straat aan erf tussen winkels en voorzieningen

privé-groen 30 %

verharding 70 %
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openbaar groen 19 %

verharding 49 %

Wiardi Beckmanstraat, straat aan erf tussen voorzieningen en wonen

privé-groen 34 %

verharding 66 %

Wiardi Beckmanstraat, straat aan erf tussen wonen

privé-groen 38 %
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openbaar groen 21 %

verharding 41 %

Bontekoe plaats, berijdbaar pad in strokenbouw

privé-groen 18 %

openbaar groen 57 %

verharding 25 %

Duwaerstraat, berijdbaar pad

Nabij G. Trestorffstraat, voetpad in strokenbouw

openbaar groen 30 %

privé-groen 40 %

verharding 30 %

privé-groen 43 %

openbaar groen 43 %

verharding 14 %
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Tuin versus landschap

Bij duidelijk door blokken begrensde ruimtes kon men
de hoven inrichten als een binnentuin. Maar als blokken
grensden aan grote open ruimten wist men geen raad
met het groenontwerp voor de overgang. In de brede
profielen zijn slechts onbepaalde struiken aangeduid.
Conclusie

Een bijzondere kwaliteit, of stijlkenmerk, van de
openbare ruimte is het wisselende perspectief bij
beweging. Het perspectief is altijd open en groen. Het
draagt bij aan regelmaat, rust en ruimte. Dat laat zich
al van de tekeningen aflezen. Dit perspectief is echter
onstoffelijk: elke aanduiding van beplantingssoorten,
bestratingmaterialen en meubilair ontbreekt.
De bronnen voor zover ons bekend roepen geen beeld op:
het materiaal blijft abstract. Het enige dat vastligt zijn
maten.

Burgemeester Vening Meineszlaan

Continuïteit van de ruimte

Het gevoel van openheid in West is niet alleen het gevolg
van de hoeveelheid vierkante meters groen. Ook de
vormgeving van de blokken helpt mee: vooruitstekende
bergingen, afdakjes boven entrees en reliëf door balkons
zorgen ervoor dat je nergens het gevoel hebt dat de
ruimte ophoudt.
Aan de luchtigheid draagt ook bij dat de flats vaak
‘zweven’. De koppen staan op pootjes (bijvoorbeeld Plein
’40-’45) of de onderste laag met bergingen gaat schuil
achter een groen talud (Noordoever Sloterplas).
Aan de oneindigheid draagt verder de plaatsing van
bouwblokken ten opzichte van elkaar bij door open
hoeken, verdraaiingen en verschuivingen. Vaak worden
deze momenten in de verkaveling gemarkeerd door
beplanting: bomen als schakel tussen twee ruimtes.
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Lodewijk van Deysselstraat. Doorkijk vanaf de Slotermeerlaan richting Martinus Nijhoffstraat
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Hof langs Burgemeester Roellstraat
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Burgemeester Vening Meineszlaan
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8/ Soberheid in overvloed
Onze stelling luidt : in de Westelijke Tuinsteden gaat een

Het betreft hier een dubbele duurzaamheid: het niet weggooien van wat je hebt (betaalbare woningen) en behoud van
stedebouwkundige idealen die eens gekoesterd werden en nog
steeds van waarde zijn.

bijzondere woonkwaliteit verloren door sloop en nieuwbouw.
De unieke samenhang tussen bouwblokken en groen staat
onder druk door verdichting en herinrichting van de openbare
ruimte. Deels is dit begrijpelijk door het veranderde gebruik.
Als bouwstenen van de rust, regelmaat en harmonie
onderscheiden we weidse vergezichten gecomponeerd met veel
groen en water, de dynamiek van het wisselende perspectief,
herhaling en soberheid.

Wat tegengegaan moet worden, hoewel het een wereld-

wijd fenomeen is, is de opkomst van hekken en muren.
De privatisering van de openbare ruimte vindt ook plaats
langs de oevers van de grachten zoals bijvoorbeeld aan de
Burgemeester Cramergracht. De openbare ruimte dient
terugveroverd te worden niet door er een hek omheen te
zetten, zodat deze slechts dient voor de enkeling, maar door
deze goed vorm te geven, zonder angst voor kwetsbaarheid.

In het geval van West kunnen we zeggen: alles hangt met alles

samen op basis van de groenstructuur.
Wat te behouden: openheid, vergezichten en eenheid in

Bij vernieuwing bevelen we aan: behoud of aanleg van

materiaalgebruik. De openbare ruimte in de Westelijke
Tuinsteden wordt getypeerd door lange lijnen en beplanting
die als schakel dient tussen waterlopen, hoven, paden, en
wegen met brede stoepen. De openheid betreft ook de luchten,
door de weidsheid is de hemel nadrukkelijk aanwezig. En als
laatste: door variatie in hoogte van de bouwblokken en het
ontbreken van dichte hoeken (zoals in het gesloten bouwblok)
verschuiven gevelvlakken mooi ten opzichte van elkaar bij
beweging door de buurten.

brede stoepen, bij hogere bouw groen tot aan de voet, en
boomgroepen als schakel tussen straat, pad en waterloop
(zie hoofdstuk 7). Heel belangrijk is het aspect van herhaling:
eenheid in materiaalgebruik en het herhalen van maatvoering
door gebruik van maatsystemen. Een goed voorbeeld is
de eenduidige maatvoering van de straatprofielen in het
Zuidwestkwadrant in Osdorp.
Het leesbaar maken van de historisch-landschappelijke en
planrelicten, zoals we die hebben onderscheiden in
hoofdstuk 5, is ook een ontwerpopgave. De flexibiliteit van
whet oorspronkelijke ontwerp kan er mee aangetoond worden:
het vormt een uitzondering op de regel(maat).

Verdichting is een feit, maar kan volgens ons alleen heel

gericht geschieden. In principe dient bij vernieuwing het AUP
gevolgd te worden. Uiterlijk en indeling van blokken kunnen
veranderen, zij het binnen de door het AUP aangereikte
rooilijnen. Een zwak punt in het oorspronkelijk ontwerp is dat
soms blokken met hun achterzijde naar de secundaire wegen
gekeerd zijn (Pieter Calandlaan, Comeniusstraat).

Waar we in de toekomst hopelijk aan kunnen werken is een

kwaliteitskaart van de openbare ruimte die zich niet beperkt
tot Slotermeer, maar de Westelijke Tuinsteden in hun geheel
omvat. Een ander mooi onderwerp is de ontwerpgeschiedenis
van de Sloterplas. En een logische vervolg op deze studie is
een vergelijking met andere naoorlogse wijken in Nederland.

Op dit moment gaan de verdichting en de terugkeer van het

gesloten bouwblok in tegen de geest van het oorspronkelijke
AUP. Veel buurten kunnen blijven zoals ze zijn, waarbij
natuurlijk wel vaak de woningen verbetering verdienen.
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Herman Poortstraat

Schematische weergave van de continuïteit van de ruimte

Van de Haarlemmerweg naar het Gerbrandypark

Rond Plein ’4 0 -’45

86

Frans Bastiaansestraat

Burgemeester Cramergracht
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Van de Pollstraat
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Water zonder naam nabij het Dirk Deutekompad
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