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Groot, groter, grootst. Oorsprong Metropoolregio Amsterdam ligt in begin 20e eeuw.
Historische kaart Amsterdamse regio was belangrijke basis voor metropool denken en de 
uitbreiding van Amsterdam
26 september: officiële overdracht tijdens Van Eesteren Gesprek aan Van Eesteren Museum 

Op donderdag 26 september a.s. vindt de officiële overdracht plaats van een 
historische kaart van de regio van Amsterdam aan het Van Eesteren Museum. 
Deze kaart was in de jaren dertig van de vorige eeuw een belangrijke bron voor 
onder anderen Cornelis van Eesteren bij het denken over ─ en het plannen van ─ 
de uitbreiding van Amsterdam vanuit een regionaal gezichtspunt; de 
metropoolregio Amsterdam. Voor de uitbreidingsplannen, in 1935 neergelegd in 
het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP), was goede kennis van de regio cruciaal en 
deze kaart van de Amsterdamse regio vormde daarvoor een belangrijke basis. De 
overdracht van de kaart vindt plaats in het Van Eesteren Museum tijdens het Van 
Eesteren Gesprek #72: Cornelis van Eesteren en de Metropoolregio Amsterdam. 
Met bijdragen van Zef Hemel, Rob van Leeuwen en Vincent van Rossem. Iedereen 
is welkom dit bij te wonen.

De Metropoolregio Amsterdam is niet iets nieuws; over een groter Amsterdam werd ook 
in de 20e eeuw al nagedacht. Vanaf het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw 
werkte de afdeling Stadsontwikkeling der Dienst Publieke Werken van de gemeente 
Amsterdam aan plannen voor uitbreiding van de stad. In het begin onder leiding van 
directeur W.A. de Graaf en later onder leiding van Van Eesteren. De ideeën over de 
moderne stedenbouw in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog, onder meer onder 
invloed van het Bauhaus, vormde een grote inspiratiebron voor Van Eesteren en zijn 
collega’s. De afdeling werkte aan het ‘Schema-plan Groot-Amsterdam’, het latere 
Algemeen Uitbreidingsplan (AUP), en studeerde op de vraag: Hoe pas je Amsterdam 
ruimtelijk en programmatisch goed in in het omliggende landschap? 

Uitbreiding Amsterdam vanuit een regionaal gezichtspunt 
De Graaf gaf in de gemeenteraad meerdere lezingen over de toekomstige ontwikkeling 
van de stad waarin hij duidelijk stelde dat de uitbreiding vanuit een regionaal 
gezichtspunt moest worden benaderd. Gedegen kennis van de regio was daarvoor 
cruciaal en daartoe hing op de kamer van De Graaf een grote kaart van de regio van 
Amsterdam. Een kaart die ook voor Van Eesteren een belangrijke bron is geweest voor 
zijn beeld van de regio. Een beeld dat hem later ook van pas kwam toen hij werkte aan 
de plannen voor de Zuiderzeepolders en Lelystad.

Overdracht kaart en gastsprekers Zef Hemel, Rob van Leeuwen en Vincent van 
Rossem
Het is deze kaart, afkomstig uit de burelen van de afdeling Stadsontwikkeling der Dienst 
Publieke Werken van de gemeente Amsterdam, die op 26 september a.s. officieel wordt 
overgedragen aan het Van Eesteren Museum. Een belangwekkende aanwinst voor de 
collectie van het museum.



collectie van het museum.
De overdracht van de kaart sluit aan bij de huidige tentoonstelling Zeitgeist Bauhaus en 
is reden om in het aansluitende Van Eesteren Gesprek in te gaan op regionale 
planning, in het bijzonder die van Amsterdam. In welke context en hoe werd deze kaart 
gebruikt? En hoe werd het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) vanuit het landschap 
benaderd en beschouwd? Een historisch verhaal over de toekomst van toen, met 
belang voor nu. Met bijdragen van Zef Hemel, Rob van Leeuwen en Vincent van 
Rossem.

De overdracht vindt plaats tijdens het Van Eesteren Gesprek #72: Cornelis van 
Eesteren en de Metropoolregio Amsterdam.
Datum: donderdag 26 september 2019
Aanvang: 20.00 uur
Eindtijd: 22.00 uur
Locatie: Van Eesteren Museum, Noordzijde 31, Amsterdam.
Toegang: Gratis toegang met een vooraf via de website gereserveerd ticket: 
www.vaneesterenmuseum.nl/tickets

CV Zef Hemel
Zef Hemel studeerde menselijke geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
promoveerde in de kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op een studie 
die gepubliceerd werd in de reeks Cornelis van Eesteren Architect Urbanist die in de 
jaren negentig verscheen bij NAi Uitgevers. Hij schreef Deel IV: Het landschap van de 
IJsselmeerpolders. Planning, inrichting en vormgeving. Voor zijn proefschrift ontving hij 
de Prof. Ter Veen Award 1994.
Hemel was in het verleden hoofdredacteur van het vakblad Stedebouw & Ruimtelijke 
Ordening, directeur van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en Stedenbouw, 
werkzaam voor het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en 
bestuurslid van de afdeling Stedenbouw van de gemeente Amsterdam waar hij aan de 
wieg stond van een andere soort planning: opener, democratischer, verantwoordelijker 
en duurzamer. Sinds 2012 is hij hoogleraar stads- en ruimtelijke ordening aan de 
Universiteit van Amsterdam (de Wibaut-leerstoel), in combinatie met 
planningsactiviteiten voor de Amsterdam Economic Board. Hij organiseerde 
verschillende symposia en (participatie)projecten waaronder Creatieve steden, Vrijstaat 
Amsterdam en Volksvlijt 2056. Ook in zijn nieuwste project, het maken van een visie op 
de toekomst van de binnenstad van Amsterdam op verzoek van burgemeester Femke 
Halsema, betrok Hemel vele Amsterdammers.

CV Rob van Leeuwen
Rob van Leeuwen werkte na zijn opleiding aan de Landbouwhogeschool in Wageningen 
(nu Wageningen University & Research Centre) als onderzoeker voor het Rijksinstituut 
voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouwkunde De Dorschkamp (nu Alterra), als 
landschapsarchitect/stedenbouwkundige voor de gemeente Amsterdam en als 
landschapsarchitect voor het Rotterdamse bureau RBOI (nu Rho). Momenteel werkt hij 
zelfstandig.
Van Leeuwen heeft ervaring op het gebied van zowel de landschapsarchitectuur als de 
stedenbouwkunde, op alle niveaus: structuurvisies en inrichtingsplannen, 
masterplannen en  beeldkwaliteitsplannen, zowel analytisch als ontwerpend. Zijn focus 



masterplannen en  beeldkwaliteitsplannen, zowel analytisch als ontwerpend. Zijn focus 
ligt de laatste jaren op de nieuwe strategische opgaven: ruimtelijk kwaliteitsbeleid en 
uitnodigingsplanologie. Van Leeuwen is lid van de Adviescommissie Ruimtelijke 
Ontwikkeling van de Provincie Noord-Holland, lid van de Technische Adviescommissie 
Hoofdgroenstructuur voor de gemeente Amsterdam en lid van het Kwaliteitsteam 
Buitengebied van de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarnaast is hij gastdocent aan 
de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en zelfstandig publicist. Ook is hij 
bestuurslid van Mooi Noord-Holland en vanuit die hoedanigheid voorzitter van de jury 
van de Arie Keppler Prijs. Een prijs die in 2018 werk toegekend aan het Van Eesteren 
Paviljoen in de categorie placemaking.

CV Vincent van Rossem
Vincent van Rossem studeerde architectuurgeschiedenis en is gespecialiseerd in de 
geschiedenis van de architectuur vanaf de 19e eeuw, met in het bijzonder die van de 
stad Amsterdam. Hij promoveerde cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op het 
proefschrift Het Algemeen uitbreidingsplan van Amsterdam. Geschiedenis en ontwerp. 
Van Rossem was als architectuurhistoricus werkzaam bij het Bureau Monumenten & 
Archeologie van de gemeente Amsterdam en werd in 2009 aan de Universiteit van 
Amsterdam benoemd tot onbezoldigd gewoon hoogleraar Monumenten en 
stedenbouwkundige vraagstukken van de periode sinds de 19e eeuw, in het bijzonder in 
de stad Amsterdam, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Van Rossem ging op 
14 mei 2015 met emeritaat. Sinds datzelfde jaar presenteert hij samen met zijn broer 
Maarten, historicus, en zus Mary, kunsthistorica, het programma Hier zijn de Van 
Rossems van de NTR op NPO 2.

EINDE PERSBERICHT 
--------------------------------------------------

Noot voor de redactie
Voor meer informatie en/of highres beeldmateriaal over het Van Eesteren Museum kunt 
u contact opnemen met Iwan Daniëls, e-mail pr@vaneesterenmuseum.nl, tel. 06 4517 
0617.

De bijgeleverde foto's mogen rechtenvrij worden gepubliceerd. Bij plaatsing van 
bijgaande foto’s a.u.b. vermelden: Fotografie: © Van Eesteren Museum.

Pers is van harte welkom om het paviljoen en/of de museumwoning te bezoeken, of 
deel te nemen aan activiteiten van het museum, voor het verzamelen van input voor 
een artikel of reportage. U kunt voor de mogelijkheden daartoe contact opnemen met 
Iwan Daniëls via bovenstaande contactgegevens.

Het Van Eesteren Museum
Het Van Eesteren Museum in Amsterdam Nieuw-West bestaat uit een binnenmuseum, 
een buitenmuseum en een jaren 50 museumwoning en vertelt het verhaal van de 
Amsterdamse Tuinsteden, over de stedelijke ontwikkelingen, architectuur en 
bewonersgeschiedenis van de jaren 50 en 60. De hoofdlocatie van het museum is het 
Van Eesteren Paviljoen, geopend op 20 oktober 2017 en fraai gelegen aan de 
noordoever van de Sloterplas, in het hart van de Westelijke Tuinsteden.

Het Van Eesteren Paviljoen fungeert als binnenmuseum met een vaste tentoonstelling 



Het Van Eesteren Paviljoen fungeert als binnenmuseum met een vaste tentoonstelling 
over architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren (1897-1988) en het 
ontwerp en de bouw van de Westelijke Tuinsteden. Het paviljoen is tevens het startpunt 
voor een bezoek aan de jaren 50 museumwoning in Slotermeer en begeleide tochten in 
het buitenmuseum. Het paviljoen heeft ook een klein museumcafé en -winkel. Het 
paviljoen is ontworpen door Korteknie Stuhlmacher Architecten, die zich lieten 
inspireren door paviljoengebouwen uit de jaren 50 en 60. Zij ontwierpen een ruimte die 
het ‘licht, lucht & ruimte-denken' van toen vertaalt in een duurzaam bouwwerk van nu 
dat voornamelijk bestaat uit hout en glas.
Het paviljoen en de nieuwe vaste tentoonstelling zijn mede tot stand gekomen met 
financiële steun van Gemeente Amsterdam, Stadgenoot, BPD Cultuurfonds, EFL 
Stichting, vele particuliere sponsoren en een Voor je Buurt crowdfundactie.

Het Van Eesteren Museum is in 2010 ontstaan uit een bewonersinitiatief en draait 
grotendeels op een grote groep enthousiaste vrijwilligers, ondersteund door een kleine 
professionele staf en enkele freelancers.

Adres, openingstijden en tickets
Adres: Van Eesteren Museum, Noordzijde 31, 1064 GV  Amsterdam
Open: donderdag t/m zondag, van 12.00 - 17.00 uur
Tickets en meer informatie: www.vaneesterenmuseum.nl








