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3.

Wat zijn de kwaliteiten van het naoorlogs stedelijk groen, 
en welke plaats neemt Buitenveldert hierin in? Wat waren 
de opgaven in het ontwerp van de groenstructuur in 
Buitenveldert en wie waren de hoofdrolspelers? 
Hierover spraken op 18 november architect en steden-
bouwkundige Roy Bijhouwer en architectuurhistorica 
Dorine van Hoogstraten. 

Roy Bijhouwer: Lessen uit Nieuw-West
Roy Bijhouwer werkt als architect, stedenbouwkundige 
en directielid voor atelier Quadrat. Eén van de 
kwaliteiten van zowel Nieuw West als Buitenveldert is 
de schoonheid van de herhaling, vindt hij. ‘Maar met 
alleen stroken kun je geen stad bouwen. Het is de 
grote verdienste van Van Eesteren en Jacoba Mulder 
geweest dat ze de haken en de hoven hebben 
geherintroduceerd.’ De sobere architectuur en het 
groen vullen elkaar goed aan. ‘De straatkant heeft 
bijvoorbeeld minder reliëf in de gevel dan in de 
negentiende eeuwse wijken. De bomen, zoals de 
prachtige platanen, compenseren dat. “Gevelvreters” 
noemde Aldo van Eijck de dennenbomen voor de 
lichte gevels van sanatorium Zonnestraal niet voor niets.’

A.J. Ernststraat. 

Foto: Roy Bijhouwer



4.

De inrichting van de openbare ruimte van de naoor-
logse woonwijken kent drie verschillende tradities: 
de Haagse, de Rotterdamse en de Amsterdamse, 
met bijbehorende beplantingsstructuur. In Den Haag 
zijn echt doorgaande lanen gemaakt met tweezijdige 
beplanting; in Pendrecht (Rotterdam-Zuid) is het groen 
gekoppeld aan de bebouwing met stempels 
(verkavelingspatroon in clusters van hoog- en laag-
bouw), meestal éénzijdig. De beplanting in de Westelijke 
Tuinsteden en Buitenveldert is een mengvorm hiervan; 
de hoofdstructuur is beplant als lanen maar 
binnen de bouwvelden zie je veel meer variatie.
 

Lessen uit Nieuw-West
Bijhouwer is supervisor van een groot deel van de Wes-
telijke Tuinsteden. Zijn ervaring met groen in de open-
bare ruimte daar wil hij graag delen. Misschien wel de 
belangrijkste les; stel een leidraad op voor de inrichting 
en beheer van de openbare ruimte. ‘Dat gaat van 
het type stoeptegels tot afvalbakken. Wat het groen 
betreft; beschrijf de typologie van de beplantingsstruc-
tuur.’ Daarmee bedoelt Bijhouwer de toepassingen van 
soorten in bepaalde stedenbouwkundige situaties zoals 
de laan, het hof, het plantsoen, de singel, de rand etc. 
‘Dat is noodzakelijk om eenheid te behouden als de 
bebouwing vernieuwd wordt.’

Typologie 

groenstructuur 

Stadsdeel Slotervaart. 

Uit: Leidraad Openbare 

Ruimte – deel 1



Contrastwerking
Bij de inrichting van de openbare ruimte in Buitenveldert 
is door de landschapsarchitecten gebruik gemaakt van 
contrastwerking in kleur van de beplanting ten opzichte 
van de bebouwing en zijn vrijstaande bomen als contra-
punten in de ruimte van de hoven geplaatst. Zo zijn er 
de tegenstellingen licht-donker, horizontaal-verticaal en 
ritmisch-solitair. ‘Voor de dieptewerking is voor donkere 
toetsen bijvoorbeeld de vleugelnoot veelvuldig toe-
gepast die uitstekend contrasteert met de bijna bleke 
woningen achter de Europaboulevard.’ Voor lichte 
tinten juist weer de linde, zoals op de Hoofdweg. 
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De donkere vleugel-

noot en ondergroei in 

een van de hoven van 

het Nedersticht. 

Foto: Roy Bijhouwer



Plinten
Een zorgvuldige toepassing van onderbegroeiing is 
cruciaal in de behandeling van plinten. Dat is bij het 
ontwerp goed gedaan maar nadien laat jammer 
genoeg het onderhoud nog wel eens te wensen over, 
of de begroeiing is niet teruggeplant na een renovatie, 
aldus Bijhouwer. ‘De plinten in Buitenveldert zijn van 
zichzelf buitengewoon schraal. Zonder begroeiing is 
het effect direct armoedig’.
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Goede en foute 

behandeling van de 

bergingplint, namelijk 

wel en niet afgeplant 

met een haag. 
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Plantsoenendienst 

gemeente Vlissingen. 

Foto: J.M. Dert, 

collectie gemeente-

archief Vlissingen

Dorine van Hoogstraten: 
Het groen in de maakbare samenleving
Dorine van Hoogstraten is  architectuurhistorica, gespe-
cialiseerd in architectuur en landschapsarchitectuur van 
de twintigste eeuw. In Maakbaar Landschap, waar Van 
Hoogstraten co-auteur van is, wordt aan de hand van 
interviews met de belangrijkste landschapsarchitecten uit 
de wederopbouwperiode een beeld geschetst van de 
tijd én het vak. Belangrijk voor het verhaal van Buitenveldert 
zijn Wim Boer (1922-2000), bekend van de begraafplaats 
in Doorn en docent stedelijk groen aan de TU Delft en de 
Rijkstuinbouwschool; en Jan Bijhouwer (1898-1974) 
die door zijn publicaties een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd aan de emancipatie van het vak. 

Ontwikkeling van het vak
Na de oorlog werd voor het eerst een werkelijke verbinding 
gelegd met de stedenbouw. Deze tuin- en landschaps-
architecten discussieerden hoe het vak zich moest ontwik-
kelen en profileren. Zo schreven ze veel over de rol die het 
groen kon spelen in de wederopbouwwijken. Ook waren 
ze aangesloten bij het CIAM. In Wageningen kwam een 
leerstoel Tuin- en landschapsarchitectuur die werd be-
kleed door Jan Bijhouwer. Met de komst van het rijtjeshuis 
werd het ontwerp van de tuin een nieuwe ontwerpop-
gave die voorheen alleen voor de elite was weggelegd. 
Mien Ruys heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. 



Analyse van 

recreatiebehoeften per 

leeftijdscategorie. 

Uit: De 8 en Opbouw, 

1939.
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Wederopbouwgroen
Nadat de rook van de Tweede Wereldoorlog was 
opgetrokken, bleek het groen in en om de steden 
flink te hebben geleden. Bomen waren gekapt voor 
brandhout, plantsoenen vernield door tanks. In het 
hele land werd bij de aanleg van nieuwe wijken 
nauw samengewerkt tussen stedenbouwkundigen en 
landschapsarchitecten. Bij de plantsoenendiensten 
bestond veel kennis en ervaring, over de bodem, 
heemkunde, en ontwerpprincipes. In beide disciplines 
werd het ontwerpproces voortaan vooraf gegaan 
door onderzoek naar demografische opbouw, 
recreatiebehoefte, zichtlijnen en verkeer. Hierbij over-
heerste de maakbaarheidsgedachte; door wijken te 
vormen konden gemeenschappen zich herstellen en 
nieuw samenstellen. 
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Uitbreiding naar de Buitenveldertse Polder
Om te voorkomen dat de hogere middenklasse 
Amsterdam zou verruilen voor het Gooi, kwam er een 
uitbreiding naar het Zuiden met duurdere woningen: 
Buitenveldert. Net als de Westelijke Tuinsteden was 
Buitenveldert al voor de oorlog geprojecteerd in het 
Algemeen Uitbreidingsplan voor de stad Amsterdam. 
In beide uitbreidingswijken verwerkte Van Eesteren 
aspecten van de tuinstadgedachte. Groen plus 
water plus zon is gezondheid, zo wordt gesteld in de 
toelichting bij het plan. Het Amsterdamse Bos en de 
Amstel boden ruimte voor recreatie en zouden worden 
verbonden door de groenstructuur van Buitenveldert. 
Dit resulteerde in wijken met hoofdverkeersaders die 
zich splitsen in binnenwegen, met groen als een struc-
turerend element. ‘Groen’ kon bestaan uit bomenrijen, 
plantsoenen, parken, speelplaatsen, sportterreinen, 
begraafplaatsen etc. 

De Binnendijksche 

Buitenveldertse Polder 

vóór de bebouwing. 

Aan de zuidkant 

begrensd door de 

Kalfjeslaan en 

doorsneden door de 

– gedempte – 

Boerenwetering. 



10.

Het Algemeen 

Uitbreidingsplan 

met onder meer 

Buitenveldert en de 

Westelijke Tuinsteden 

ingetekend in rood. 

Kaart door Cornelis 

van Eesteren op 

schaal ca. 1:50.000. 

Collectie Stadsarchief 

Amsterdam



Gijsbrecht van 

Aemstelpark. 

Ontmoetingseiland; 

gezien naar de Willem 

van Weldammelaan. 

Foto: Archief van de 

Dienst Ruimtelijke

Ordening; augustus 

1965.

Het winnende ontwerp 

van Wim Boer voor het 

Gijsbrecht van 

Aemstelpark.

Speciale collecties 

bibliotheek, 

Wageningen UR.

Ontmoetingseiland 

anno 2014 met bankjes 

naar ontwerp van 

Aldo van Eijck.

Foto: Dorine van 

Hoogstraten.
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Het Gijsbrecht van Aemstelpark
Voor de beplanting van de 2 kilometer groenstrook 
die het Amsterdamse bos met de Amstel verbond 
werd eind jaren vijftig een prijsvraag uitgeschreven. 
De jury, met daarin onder anderen Cornelis Van Eesteren, 
koos het modernistische ontwerp van Wim Boer en prees 
met name de bomenrij langs de Van Nijenrodelaan. 
Zijn ontwerp voor wat het Gijsbrecht van Aemstelpark 
zou gaan heten, bevatte verder een ontmoetingseiland, 
een kiosk, een speelweide en een bloementuin. 
De zijkanten, met een zwembad, werden niet 
uitgevoerd. Het park werd in 1968 voltooid en is 
een Rijksmonument. 
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Vragen uit de zaal
Hoe ziet u de relatie tussen het deel ten zuiden van 
de A.J. Ernststraat en de Zuidas? Buitenveldert zoals 
we dat kennen heeft een degelijk uitgewerkte groen-
structuur, voor de Zuidas ontbreekt die totaal. 
Roy Bijhouwer: Het is heel jammer dat de Boelelaan 
zo’n kale, schrale laan is die helemaal gedomineerd 
wordt door het verkeer. Ten noorden daarvan, het 
gebied van de Zuidas, lijkt een visie op de buitenruimte 
nog te ontbreken. Juist een stad als Amsterdam zou 
een regio met zo’n internationale allure met veel 
meer trots moeten vormgeven. 
Ingeborg Wannags: Bij DRO hebben pittige discussies 
plaatsgevonden tussen verkeersspecialisten, ontwerpers 
openbare ruimte en stedenbouwkundigen over de bo-
menrijen aan de doorgaande lanen van Buitenveldert. 
Ik kan u zeggen dat het een hoofdthema is; er wordt 
hard voor gestreden. 
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Waarom is het ontwerp van Wim Boer voor het 
Gijsbrecht van Aemstelpark destijds niet volledig 
uitgevoerd, maar alleen het middendeel tussen de 
Van Lijenberghlaan en de Buitenveldertselaan? 
Dorine van Hoogstraten: Dienst Beplantingen heeft 
het plan na de prijsvraag aangepast omdat kennelijk 
ander programma gewenst was. Aan de westkant zijn 
bijvoorbeeld tennisparken gekomen. 
Roy Bijhouwer: Aan de kant van het Amstelpark was 
aanvankelijk een oprit naar de snelweg gepland.  
Daar is nu een bocht in de Van Nijenrodeweg en 
een rond gebouw. 
Een bezoeker vult aan dat omwonenden in de jaren 
zeventig hebben geprotesteerd tegen het kappen 
van de populieren bij de tennisbanen ‘ook al moet je 
die na twintig jaar afschrijven’, en zo hebben voorkomen 
dat het Gijsbrecht van Aemstelpark toen alsnog kon 
worden doorgetrokken. 

Met de uitbreiding van de bebouwing van het VU-zie-
kenhuis en de academische centra aan de Boelelaan, 
schuift de grenslijn tussen Buitenveldert en de Zuidas 
op naar de A.J. Ernststraat. De consequenties voor het 
groen zijn enorm. Zo worden de bomen aan de Boele-
laan en in de ziekenhuistuin gekapt en gaat er een stuk 
van de Hortus af. De bebouwing van het ziekenhuis en 
de universiteit enerzijds en de bungalows in een tuinwijk 
aan de andere, is van een onoverbrugbaar contrast. 
Roy Bijhouwer: Wat we kunnen leren van het werk van 
Van Eesteren is dat er een integraal plan voor de lange 
termijn gemaakt werd waarin alles werd uitgetekend. 
Tegenwoordig wordt alles veel kleinschaliger en ad-hoc 
gepland en te weinig gekeken wat de effecten voor de 
hele stad zijn. 
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Meer lezen
Roy Bijhouwer
www.quadrat.nl

Dorine van Hoogstraten en Maakbaar Landschap
www.dorinevanhoogstraten.nl 

Bestemmingsplan Buitenveldert 2013
www.zuid.amsterdam.nl

Vereniging Parken Buitenveldert
www.parkenbuitenveldert.nl  

Colofon
Tekst: ietswaart.nl.
Beeld: Roy Bijhouwer, Dorine van Hoogstraten, 
Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening
Rechthebbenden van beeldmateriaal kunnen 
contact opnemen met het Van Eesterenmuseum.
Vormgeving: anoukjohanson.nl
Datum: 1 december 2014

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

www.quadrat.nl
www.dorinevanhoogstraten.nl
www.zuid.amsterdam.nl
www.parkenbuitenveldert.nl

