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‘Als je werkelijk wilt weten hoe ik het Algemeen Uitbrei-
dingsplan bedoeld heb, dan moet je in Buitenveldert 
gaan kijken,’ is een gevleugelde uitspraak van de 
stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. Hij woonde 
er zelf tot op hoge leeftijd en naar volle tevredenheid. 
Het eerste Van Eesterengesprek over Buitenveldert gaat 
over het ontstaan van deze succesvolle naoorlogse 
wijk. Sprekers zijn architectuurhistorici Kees Somer en 
Alex Hendriksen. Somer promoveerde in Groningen op 
Van Eesteren als internationale speler. Zijn proefschrift 
‘De Functionele Stad’ is een van de standaardwerken 
over Van Eesteren. Hendriksen is gespecialiseerd in 
Buitenveldert. Van zijn hand is het werk ‘Buitenveldert 
Zuid doorgelicht’. 

In vogelvlucht 
Kees Somer begint met een toelichting op een van de 
zes vogelvluchttekeningen die uitgevoerd is voor het 
AUP.  Met zicht van boven de Watergraafsmeer op 
Buitenveldert. Het plan is niet precies zo uitgevoerd. 
Op de voorgrond is Plan Berlage te zien, met de 
gesloten bouwblokken en Buitenveldert met een open 
verkaveling, de strokenbouw. Deze tekening is de 
enige van de zes vogelvluchten waar de nieuwe open 
verkaveling zo duidelijk geschetst is. 

Het eerste Van Ees-
terengesprek over 
Buitenveldert vindt 
plaats op dinsdag 16 
september 2014 op 
een voor het Van Ees-
terenmuseum nieuwe 
locatie: De Nieuwe 
Poort aan de Zuidas in 
Amsterdam.

Foto: Vogelvlucht 
Zuidelijk 
Stadsdeel AUP
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Op hoofdlijnen
Het Algemeen Uitbreidingsplan was een plan op 
hoofdlijnen, vertelt Kees Somer. Door de annexatie van 
de randgemeenten in 1921 werd Amsterdam vier keer 
zo groot. Dat maakte het noodzakelijk om een plan 
voor het hele grondgebied te maken. 
In 1928 werd daartoe de afdeling Stadsontwikkeling 
opgericht met aan het hoofd voor het rekenwerk 
Th.K. van Lohuizen, de econoom met veel ervaring in 
Rotterdam, en Cornelis van Eesteren als ontwerper. 
Van Lohuizen deed volgens de inmiddels in zwang 
geraakte wetenschappelijke methode Survey before 
Plan eerst uitgebreid onderzoek naar de ontwikkeling 
van de vier functies: wonen, werken, recreatie en 
verkeer. Voorspellingen kwamen uit op een inwoners-
aantal voor Amsterdam van 1 miljoen in het jaar 2000. 
De uitvoering van het AUP na de oorlog was een 
voorbeeld van moderne stedenbouw. Het was 
tegelijkertijd niet helemaal nieuw. Een optelsom van 
internationale ontwikkelingen is in het plan meegenomen.

Drie ontwikkelingen
Drie ontwikkelingen waren vooral van invloed op het 
ontstaan van het AUP. De eerste ontwikkeling is het 
denken over stedenbouw in de 19e eeuw. De tweede
is de tuinstadgedachte. De derde gaat over de ont-
wikkeling in de verkavelingsvormen. Ofwel over de 
ontwikkeling van gesloten bouwblokken naar open 
bouwblokken. 

Stedenbouw in de 19e eeuw
Door betere voeding en medische zorg stijgen in de 
negentiende eeuw de bevolkingsaantallen. Daarnaast 
zorgt de opkomende industrialisatie voor een snelle 
stedelijke groei. Na 1875 zijn er al enkele metropolen 
met meer dan een miljoen inwoners. In deze steden 
heerst armoede, ondervoeding, is er gebrekkig sanitair, 
zijn er veel ziektes en hoge sterftecijfers. De overheid 
in die tijd reguleert deze verstedelijking nauwelijks, 
en probeert vooral zorg te dragen voor het verkeer 
en de volksgezondheid. Eind 19e eeuw gaan allerlei 
beroepsgroepen zoals artsen zich bezig houden met het 
bestuderen van de stad vanuit hun eigen achtergrond. 



In Engeland en Duitsland leiden de eerste pogingen 
om de ongeremde groei en verdichting van de steden 
te reguleren en te beheersen tot Townplanning en 
Städtebau. Uitwisseling van inzichten vindt vooral 
plaats via grote internationale congressen over 
deze thematiek. De eerste daarvan is de Algemene 
Stedenbouwtentoonstelling in Berlijn in 1910, waar ook 
een prijsvraag voor Groot-Berlijn werd uitgeschreven. 
Langzaam ontstaat er zo een beeld van een nieuwe 
discipline met bijzondere aandacht voor verkeer en 
openbaar groen. Belangrijke elementen van de 
nieuwe stad. 

De architecten Möhring, Eberstadt en Petersen deden 
mee met de prijsvraag voor Groot-Berlijn. In hun 
tekeningen is duidelijk te zien hoe tot die tijd door de 
concentrische stadsuitbreidingen de stad en de groene 
omgeving steeds meer van elkaar verwijderen. In het 
plan dat zij voor Berlijn maken creëren ze ruimte voor 
wigvormige openingen die het groen en landschap 
de stad in moeten brengen. Een radicale aanpak die 
al in het AUP te zien is, en helemaal in de hedendaagse 
kaart van Amsterdam. 
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Amsterdam 2014



Tuinstadgedachte
De tuinstadgedachte gaat niet uit van een uitbreiding 
van de stad zelf, zoals hierboven besproken werd, 
maar van een gedecentraliseerde uitbreiding met 
satellietsteden op het platteland. De grote man achter 
deze gedachte was Ebenezer Howard die rond 1900 
het invloedrijke boek Garden Cities of Tomorrow publi-
ceerde. De tuinstadgedachte verenigt de voordelen 
van de stad en het platteland met elkaar. In deze 
tuinsteden woonden niet meer dan 30.000 mensen en 
slechts een vijfde deel van de grond werd bebouwd, 
meestal vanuit de brink naar buiten uitwaaierend. De 
tuinstadbeweging was idealistisch van aard. Het ging 
vooral om de verbetering van de woonomstandigheden 
van arbeiders, om het oplossen van problemen met 
verkeer, volksgezondheid en werkgelegenheid. En om 
het bevorderen van morele intellectuele en lichamelijke 
ontwikkeling van de mensheid. De tuinstadbeweging is 
heel invloedrijk geweest. Behalve in Engeland zijn ook 
in Duitsland veel gartenstadtachtige wijken ontstaan. 
In Nederland zijn nooit echte tuinsteden gebouwd. 
Wel zijn in veel steden (Hengelo, Rotterdam, Amsterdam) 
tuindorpachtige wijken ontstaan, die vaak ook tuin-
dorp heten. In Amsterdam is Tuindorp Oostzaan daar 
een voorbeeld van. 
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Plankaart AUP
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Dat de invloed van de tuinstadgedachte groot was, 
zien we ook terug in het AUP. De toelichting op het 
AUP was een soort wetenschappelijk werk met daarin 
aangegeven dat de zowel de voordelen van de grote 
stad als de tuinstad tot uitdrukking moesten komen. 
Dus wijken op korte afstand van de stad, goed onder-
ling verbonden, maar ook met een goede verbinding 
naar het centrum en de werk- en recreatiegebieden. 

Naar open verkaveling
De overheid bemoeide zich wel met stratenpatronen 
en rooilijnen, de woningbouw zelf werd aan bouwers 
en speculanten overgelaten. Eind 19e eeuw ontstond 
er kritiek op de gesloten bouwblokken en volgde er 
een langzame ontwikkeling in vier fases van gesloten 
bouwblokken naar open verkaveling. Deze ontwikkeling 
speelde zich eerst in Duitsland af.

Ontwikkeling 
verkaveling in vier 
fases, zoals die eerst in 
Duitsland plaatsvond.
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Westhausen in 
Frankfurt, een project 
van Ernst May.

Een goed voorbeeld van de vierde fase van verkave-
ling is een project van Ernst May dat rond 1930 
gerealiseerd werd. Frankfurt had in die jaren een 
sociaal democratisch bestuur dat veel liet bouwen, 
en werd daarom Das Rote Frankfurt genoemd.  
Deze wijk droeg de naam Westhausen. Dit type  
grootschalige, radicale en consequente projecten 
leidde tot kritiek binnen de moderne beweging zelf. 
Nu ziet het er volgens Kees Somer vanwege het vol-
wassen groen prachtig uit. Van de rigide structuur is 
weinig meer terug te zien. Maar destijds dacht men 
dat door de grootschaligheid en monotonie een 
voor de bewoners belangrijke gevoelswaarde ver-
loren zou gaan. Een ander punt van kritiek was dat 
het alleen maar over wonen ging, terwijl het werkelijke 
vraagstuk van de stedenbouw over veel meer gaat 
en de woonwijk ook collectieve voorzieningen dient 
te hebben. 
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Principe op papier
Nederlandse stedenbouwers volgden de ontwikkelingen 
in Duitsland op de voet. Zij beheersten het principe 
van de strokenbouw inmiddels, maar dan alleen 
op papier. Ze probeerden de principes verder te 
ontwikkelen. Het ging om de architecten van de 
architectengroepen de Acht uit Amsterdam en van 
Opbouw uit Rotterdam: Van Eesteren, Van Tijen,
 Merkelbach (secretaris van de Acht), Van der Vlugt, 
Van Loghem en Stam. Dit leidde in 1932 tot een 
preadvies van deze architecten aan het Nederlands 
Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw (NIVS). 
Er was nagedacht over hoe de wijk eruit zou moeten 
zien en hoe de wijk te situeren in de stad als geheel. 
De bedoeling was te komen tot een menswaardige 
structuur met een logische situering van de woningen, 
voorzieningen en het groen. 
Het was een poging de woonwijk als kwalitatieve 
en kwantitatieve eenheid in de stad te definiëren. 
Dit speelde allemaal op het moment dat Van Eesteren 
en Lohuizen aan het AUP zaten te puzzelen. Het is dan 
ook niet zo gek dat het concept van de tuinsteden 
zo nadrukkelijk terug te vinden is in de uitbreiding 
van Amsterdam. 

Cornelis van Eesteren 
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Hoe na de oorlog de 
verkaveling in hoven 
daadwerkelijk is 
uitgevoerd, is te zien 
in deze tekening. 
Deze verkavelingsvorm 
is voor het eerst in Fran-
kendael uitgeprobeerd 
door Merkelbach. 
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Stedenbouwkundige verschillen 
Alex Hendriksen gaat in het tweede deel van dit 
Van Eesterengesprek in op de stedenbouwkundige 
verschillen tussen Buitenveldert en de Westelijke 
Tuinsteden. In de vakliteratuur is het zuidelijke deel 
van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam 
uit 1935 relatief weinig en onvolledig besproken. 
Deze lacune, maar ook de snelle komst van de 
Zuidas geven aanleiding tot cultuurhistorische 
reflectie volgens Hendriksen. De in het AUP geplande 
middenstandswijk Buitenveldert is ontworpen tussen 
de twee bevochten groene wiggen (de westelijke 
Amsteloever en het Amsterdamse Bos) en moest 
aansluiten op het Plan Zuid van Berlage. Het heeft 
met 50 woningen per hectare een lagere woning-
dichtheid dan de 70 woningen per hectare in de 
Westelijke Tuinsteden. Het ‘voorontwerp’ uitbreidings-
plan Buitenveldert uit 1957, te zien op afbeelding 1,  
is het zuidelijke deel van een uitgesproken orthogonale 
wegen-, water- en groenstructuur. Pas in 1960 werd 
met het ‘uitbreidingsplan tuinstad Buitenveldert’ 
het gehele plangebied uitgewerkt. 

 
Particuliere bouwers
Buitenveldert is gepland als wijk met duurdere 
woningen. De gemeente ging daarvoor op zoek naar 
particuliere bouwers. Een samenwerkingsverband 
van aaneengesloten particuliere bouwers verwierf 
het opdrachtgeverschap voor tweederde van de 
woningen in Buitenveldert Zuid. Dat gaf de Afdeling 
Stadsontwikkeling de mogelijkheid om in dit deel van 
Buitenveldert met meer geld dan gebruikelijk en met 
architecten van naam betere plattegronden en een 
veelheid aan ‘voorname’ woningtypen te realiseren. 
Er werd gebouwd met een hoger en gevarieerder 
aandeel hoogbouw dan tot dan toe, waaronder de 
relatief onbekende torenbouw.
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Van hoog naar laag
De bebouwing in Buitenveldert is strak en overzichtelijk 
en heeft een profiel van hoog naar laag, zoals op de 
afbeelding met het profiel (pagina 13) duidelijk te zien is. 
De solitair gelegen winkel heeft afgedaan. De uitslui-
tend geclusterde winkelcentra zijn hier prominenter 
aanwezig dan in de Westelijke Tuinsteden. Ze vervullen 
een bindende functie tussen de buurten. Er is een over-
zichtelijk wegenraster. Verder speelt het plan ook in op 
de auto met het hoge aantal verplichte autoboxen en 
de vele drive-inwoningen. Daarmee werd de auto voor 
een belangrijk deel uit het straatbeeld geweerd. 

Bouwen volgens plan
Heeft de Afdeling Stadsontwikkeling met de bouwers, 
de vier genodigde architecten Dudok, Zanstra, Bijvoet 
en Pot en supervisor Merkelbach alles kunnen uitvoeren 
volgens plan, vraagt Hendriksen zich af. Twee belangrijke 
infrastructurele plannen gingen niet door. De Rotter-
damseweg en het doortrekken van de Van Nijenrode-
weg. De annuleringen hielden verband met de aanleg 
van de niet in het AUP opgenomen ringweg A10. 
En met belangen van bewoners en van actiegroepen 
voor het behoud van het Groene Hart. Het gevolg was 
dat Buitenveldert daardoor niet de centrale ligging 
kreeg zoals bedoeld in het AUP.

Maquette voorontwerp 
uitbreidingsplan 
Buitenveldert, 1957.
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Op het gebied van architectuur speelden andere 
zaken. De flats van Dudok langs de Van Nijenrodeweg 
kregen donkerbruine liftkokers in plaats van de door de 
architect gewenste galerijen. Dat was op aandringen 
van de bouwers. De tweekamerflats waren aantrekke-
lijk voor ongetrouwde vrouwen. Het was niet wenselijk 
dat het beeld van de alleenstaande vrouw, dat niet 
strookte met het ideaalbeeld van het gezin, op een 
open galerij overheersend werd. Van Eesteren zag niets 
in schuine daken bij de hoven. De woningbouwvereni-
gingen, die eenderde van de bouw in Amstelveen Zuid 
voor hun rekening namen, drukten hun plannen door 
omdat ze droogzolders onder de dakpannen gepland 
hadden. Dit had als gevolg dat, omwille van het totaal-
beeld, alle hoven in Amstelveel Zuid schuine kappen 
kregen. Ook die van de particuliere opdrachtgevers, 
aldus Hendriksen. Bij de uitvoeringsbesprekingen van 
de hoog- en torenbouw en de stempels ten zuiden van 
de Van Boshuizenstraat eisten Van Eesteren, Ouwerkerk 
en Mulder gelijkvormigheid en herhaling van de 
uitgewerkte wooneenheden, soms tegen de wil van 
de bouwers en tegen de (bouw)economische 
omstandigheden in. 

 

Het profiel in de 
bebouwing van 
hoog naar laag, 
van de Van 
Nijenrodeweg 
naar de 
Kalfjeslaan. 
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Deel van het 
‘Plan Amsterdam 45’ 
ter plaatse van de 
toen nog Binnendijkse 
Buitenveldertse 
polder. Helemaal links 
een klein stukje 
Bosbaan uit het 
Amsterdamse Bos en 
rechts de herkenbare 
scherpe bocht in de 
Amstel. De Rotterdam-
seweg in het midden, 
met een soort toe-
gangspoort voor de 
buitenste gracht. 
De bebouwing grijpt 
terug naar mean-
derblokken, gesloten 
bouwblokken en half 
open bouwblokken in 
symmetrische, herken-
bare klassieke vormen. 
Aan de Amstelveense 
weg staan blokken van 
twaalf woonlagen. 

Poortgebouw
Tijdens de besprekingen van de Commissie Buitenvel-
dert kwamen de soms wezenlijk verschillende steden-
bouwkundige opvattingen boven. Zo is in een van de 
bouwvergaderingen door Dudok een poortgebouw 
voorgesteld dat er nooit gekomen is. 
Kennelijk was hij geïnspireerd door het poortgebouw 
uit het in 1946 gepubliceerde Plan Amsterdam 1945 waar 
architect Zanstra aan meewerkte. De behoudende 
concentrische stadsuitbreiding om de Gordel ‘20-‘40, 
een kopie van de zeventiende-eeuwse grachtengordel, 
is tegengesteld aan de radiale uitbreiding van het 
AUP. Het particuliere Buitenveldert Zuid is daadwerkelijk 
gebouwd volgens het gemeentelijke uitbreidingsplan. 
Vergeleken met de Westelijke Tuinsteden werd een 
nieuw stedenbouwkundig stadium bereikt door de 
consequentie in de opbouw en door de hoeveelheid, 
variatie in, en schaalvergroting van de hoogbouw. 
Daarmee is Buitenveldert een schakel in de ontwikkeling
naar de wijken Molenwijk, Plan Van Gool en de Bijlmer, 
aldus Hendriksen.
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W.M. Dudok, schets 
voor de bebouwing 
langs de Rotterdamse-
weg tussen de 
Van Boshuizenstraat en 
de Van Nijenrodeweg, 
(NAI). Het perspectief 
in de onderste schets is 
op het noorden en die 
van daarboven op het 
noordoosten.    

Openbare ruimte en groen
Het homogene karakter van Buitenveldert staat in 
contrast met het heterogene aanzicht van veel 
hedendaagse particuliere wijken. Een ordening en 
strakheid die je vanzelf meekrijgt als je de wijk in fietst. 
Toch moet deze homogeniteit wel behouden blijven 
volgens Hendriksen. Ook belangrijk voor kwaliteits-
behoud is de aandacht voor het onderhoud van de 
openbare ruimte en het groen die net zo´n belangrijk 
onderdeel van het stedenbouwkundig plan vormen 
als de bebouwing.        
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Meer lezen
Manfred Bock, Vincent van Rossem, Zef Hemel, 
Kees Somer, Cornelis van Eesteren Architect/Urbanist. 
Drie delen. 
NAi Uitgevers i.s.m. de EFL Stichting.
Alex Hendriksen, Buitenveldert Zuid Doorgelicht. 
Het stedenbouwkundig plan: geschiedenis, 
uitvoering en resultaten

Colofon
Tekst: Caroline Freriks
Beeld: presentaties Kees Somer en Alex Hendriksen. 
Rechthebbenden van beeldmateriaal kunnen contact 
opnemen met het Van Eesterenmuseum.
Vormgeving: anoukjohanson.nl
Datum: 16-09-2014

Van Eesterenmuseum Amsterdam
Burgemeester de vlugtlaan 125
www.vaneesterenmuseum.nl
info@vaneesterenmuseum.nl


