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In 1997 werd aan de zuidwestrand van Amsterdam,
nabij het oude dorp Sloten, de woonwijk Nieuw-Sloten
voltooid. Waar tot 1996 groente werd geteeld, staan nu
bijna 5000 woningen. Op twee punten verschilt Nieuw-Sloten
van de andere wijken van het AUP: de datum van aanvang
en de dichtheid van de bebouwing. Wat maakt de
plangeschiedenis van Nieuw-Sloten zo uniek?
In dit Van Eesterengesprek vertelt architectuurhistorica
Anouk de Wit over de nieuwe aanpak van de inrichting
van Nieuw-Sloten tot compacte stadswijk, waarbij de
geschiedenis van de planvorming ruim de aandacht krijgt.
De tweede spreker, Wil Val, was als stedenbouwkundig
ontwerper betrokken bij het ontwerpproces en de deelplannen
voor Nieuw Sloten. Hij vertelt over de keuzes en afwegingen
die gemaakt zijn bij de Dienst Ruimtelijke Ordening, die geleid
hebben tot een groene stadswijk met rijtjeshuizen in een
hoge bebouwingsdichtheid. De dienst sleepte er in 1996
de Omgevingsarchitectuurprijs mee binnen.

De Slotervaart (Slooter
Vaert) van Sloten naar
de Overtoom op een
kaart van een deel van
het Hoogheemraadschap
van Rijnland uit 1746
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Nieuw Sloten, van tuin tot stad
Anouk de Wit
Vóór de annexatie van 1921 bestond de gemeente Sloten
uit de dorpen Sloten, Sloterdijk en de buurtschappen Oud
Osdorp, Vrije Geer, Overtoomse Buurt en De Baarsjes.
Sloten lag ten westen van de Kostverlorenvaart, ten oosten
van Halfweg, ten zuiden van de Haarlemmerweg en ten
noorden van de Nieuwe Meer. De oudste vermelding van
Sloten dateert uit 1063. Dit betreft een kapel te Sloton bij de
zuidwestpunt van het in 1644 drooggelegde Slootermeer op
de plaats van de huidige Sloterplas. Sinds 1175 lag het dorp
met de naam Sloten op een terp aan de huidige Sloterweg.
Pas met het verkrijgen van stadsrechten door de graven
van Holland in de zeventiende eeuw, kreeg Amsterdam
medezeggenschap.

Anouk de Wit is architectuurhistorica en directeur
van het Van Eesterenmuseum. Voor het boek
Nieuw Sloten, van Tuin
tot Stad bestudeerde
De Wit in de jaren
negentig de totstandkoming van de wijk.

Sloten met de Slotervaart
die overging in de (hier
gedempte) Overtoom.
Voor de tuinders was
de verhuizing van de
markthallen naar de Jan
van Galenstraat gunstig.
Tot 1934 moesten zij met
schuit of kar naar de
groentemarkt achter
de Marnixstraat.
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Stadsuitbreiding
Bouwen in de voormalige gemeente Sloten was aantrekkelijk
om verschillende redenen. De grond van het tuinbouwgebied
was niet goedkoper, niet gebonden aan erfpacht en lag toch
dicht bij de stad. Er bestond al een tramlijn van Amsterdam
naar Zandvoort die de wijk ontsloot. De annexatie van Sloten
ging stapsgewijs en niet zonder strubbelingen, tot aan discussies
in de Tweede Kamer toe. In 1921 werd de - gedeeltelijke annexatie van Sloten goedgekeurd.
Behoud tuinbouw
Met de inlijving van Sloten en de Watergraafsmeer verviervoudigde het grondgebied van Amsterdam. De Woningwet
bepaalde dat voor stadsuitbreiding een uitbreidingsplan diende
te worden ontwikkeld en goedgekeurd door de gemeenteraad.
Hier kwam in 1934 onder leiding van Cornelis van Eesteren
het Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam uit voort,
opgesteld door de in 1928 opgerichte afdeling Stadsontwikkeling van de Dienst Publieke Werken. Een belangrijk streven
van Van Eesteren was om de stad in het landschap over te laten
gaan. Sportparken en volkstuinen kregen daarin een belangrijke
rol. B&W en Stadsontwikkeling waren het erover eens dat ook de
tuinders een – permanente - plek moesten krijgen in het gebied.
Zij waren immers eind negentiende eeuw door de stadsuitbreiding het gebied langs de Schinkel al uitgedrukt. De aanleg
van alle benodigde civiele werken maakten zo’n verplaatsing
voor de gemeente bovendien bijzonder kostbaar. Daarom werd
het tuinbouwgebied rond de oude Sloterweg gehandhaafd
en toegevoegd aan het landschappelijk gebied dat bestond
uit de Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos. In het definitieve
ontwerp kregen de tuinders er zelfs 40 procent grond bij.

Perspectieftekening vanaf
Amstelveen met zicht op
de Westelijke Tuinsteden
met vooraan de Oeverlanden, De Nieuwe Meer
en het kassengebied
(Dienst Publieke Werken,
1934)
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Na de Tweede Wereldoorlog werd met de herverkaveling
begonnen; ten noorden van de Louwesweg werd het terrein
opgehoogd en geschikt gemaakt voor woningbouw.
Het nieuwe tuinbouwgebied werd in 1956 in gebruik genomen.
De tuinders gingen vanaf dat jaar een erfpachtcanon aan
van telkens tien jaar.
Zoektocht bouwlocaties
De Tweede Nota Ruimtelijke Ordening in 1966 ging uit van
deconcentratie. Voor Amsterdam betekende dat leegloop,
vooral van de oude wijken, naar rijtjeshuizen in overloopgemeenten als Almere en Purmerend. De tussen 1968 en 1974
gerealiseerde hoogbouw in de Bijlmermeer voldeed niet aan
de verwachtingen. Tenslotte was er hevig verzet tegen de
schaalvergroting die had gezorgd voor doorbraken van doorgaande wegen zoals de Wibautstraat en de Weesperstraat,
die eigenlijk nog doorgetrokken moest worden naar de
Nieuwmarkt en de IJ-tunnel. Om het tij te keren, werd gekozen
voor het model van de compacte stad; nieuwbouw in de
nabije omgeving zou verdere leegloop van Amsterdam
tegen moeten gaan.

Jan Schaefer op affiches
gemeenteraadsverkiezingen 1982.
Foto: Han Singels 1978
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Na 20 jaar was het voor de tuinders tijd voor nieuwe
investeringen. Daarom wilden ze de toezegging dat ze
na de tweede verlenging van de erfpacht, die van 1976,
langer dan tien jaar konden blijven. Amsterdam hield
ondanks de eerdere beloften echter een slag om de
arm; er werd nog steeds gezocht naar locaties voor
woningbouw.
Deze onzekerheid duurde tot eind jaren 80. De Stuurgroep
Aanvullende Woningbouw had haar oog laten vallen op
Middelveldsche Akerpolder, de Lutkemeerpolder en de
Osdorperboven- en binnenpolders als locaties voor meer
dan 20 duizend nieuwe woningen. Sloten werd aanvankelijk
buiten beschouwing gelaten vanwege de afspraken met
de tuinders. Waar de stuurgroep echter geen rekening mee
gehouden had, was de geluidsoverlast van Schiphol.
Na bestudering van de aanvliegroutes bleken de aangewezen
locaties te moeten afvallen. Uitgerekend Sloten bleef over als
enige geschikte bouwlocatie.
Potentiële woningbouwlocaties in Amsterdam
West, in kaart gebracht
door de stuurgroep
Aanvullende Woningbouw. (Schaal: 1:25.000)
C.4 29 Middelveldse
Akerpolder 4.400 – 5.500
meer- en eengezinswoningen
C.4 31 Lutkemeer en
Osdorper Bovenpolder
9.200 - 11.500 meergezinswoningen
C.4 32 Deel Osdorper
Binnenpolder 3.000 3.750 meergezinswoningen
C.4 33 Groenstrook nabij
Sportpark De Eendracht
300 - 350 meergezinswoningen
C.4 34 Oostoever
(R.I. West)
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Hoge dichtheid
Voor de verstedelijking van wat ‘Far West’ was gaan heten,
werden verschillende modellen geopperd: het vingerstadmodel, het lobmodel en het centraal parkmodel. dRO zag
het meest in het lobmodel omdat dit het beste aansloot op
het AUP. Van der Vlis drukte echter het parkmodel door.
De bruto dichtheid van de 100 à 130 hectare nieuw stedelijk
gebied kwam uit op 58 woningen per hectare. ‘Heel ontspannen, denken we nu’, zegt De Wit. ‘Maar die dichtheid
was toen voor een tuindorp ongekend.’
Financieel waren de plannen echter niet erg solide; doordat
de tuinders moesten worden uitgekocht als de erfpacht niet
werd verlengd, stegen de grondprijs en de kosten van het
bouwrijp maken. Hierdoor zouden de woningen meer kosten
dan opleveren. De Amsterdamse plannen voor 70 tot 80
procent sociale woningbouw gingen lijnrecht in tegen het
overheidsbeleid dat de bouw (gesubsidieerde) koopwoningen
wilde bevorderen. Het overleg tussen de gemeente, de provincie
en het Rijk zaten muurvast.

Schetsen verstedelijkingsmogelijkheden Landelijk
West: het vingerstadmodel, het lobmodel en
het centraal parkmodel,
1981 (Schaal: 1:50.000)
Bron: dRO
Luchtfoto verkaveling
tuinbouwgebied Sloten,
1984. Bron: dRO
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De Spelen van 1992
Ondanks de economische crisis van de jaren tachtig kreegt
Jan Schaefer in Den Haag een toezegging voor extra
locatiesubsidie. Hiermee konden tuinders worden uitgekocht.
De doorbraak kwam uit geheel onverwachte hoek.
Amsterdam stelde zich in 1983 kandidaat voor de Olympische
Spelen van 1992. Daarmee wilde de stad twee vliegen in
één klap slaan; een flinke subsidie binnenslepen voor de
organisatie van het evenement en de ontwikkeling van het
gebied én het Olympisch dorp na afloop van de Spelen
voortzetten als woonwijk. Er was een fanatieke tegenlobby
en de Spelen van ’92 gingen naar Barcelona. Maar het
‘principe verkavelingsplan’ voor het tuinbouwgebied Sloten
was toen al een feit, inclusief de toezegging voor een
rijksbijdrage per te realiseren woning.

Amsterdam kandidaat
Olympische Spelen 1992;
burgemeester Van Thijn
en wethouder Heerma
(r) presenteren affiche.
Foto Rob Bogaerts, 1984.
(Nationaal Archief,
2.24.01.05 932-9454
licentie CC-BY-SA)
Affiche kandidatuur, 1986.
Principe verkavelingsplan tuinbouwgebied
Sloten, 1984. Bron: dRO
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Nieuw Sloten, randen en zichtlijnen
Wil Val
Bij de uitwerking van het ontwerp stond één ding vast;
de groene en daarmee waardevolle randen van het gebied
moesten intact blijven: de laanbeplanting aan de Plesmanlaan, de Sloterweg, het Christoffel Plantijnpad en de Vrije Geer.
Zij werden aangetrokken door de rijtjeswoningen op de
begane grond met ruimte voor een gezin, een groene
omgeving, plaats voor de auto voor de deur en een tuin.
Wilde je hen voor de stad behouden, dan moest er meer
laagbouw komen, bijvoorbeeld in Nieuw-West. Er gingen dus
stemmen op om de hoeveelheid laagbouw te verhogen
van 40 naar 80 procent, met een dichtheid van ongeveer 60
woningen per hectare. Uiteindelijk is in Nieuw Sloten 70 procent
laagbouw gerealiseerd met een dichtheid van 55 woningen
per hectare.

Stedenbouwkundig
ontwerper Wil Val was
betrokken bij het stedenbouwkundig ontwerp
en de deelplannen van
Nieuw Sloten. Voor het
ontwerp ontving het team
de Omgevingsarchitectuurprijs 1996.
De laatste jaren is Val
actief als vrijwilliger bij het
Van Eesterenmuseum.

De verbindingsvork van
de Laan van Vlaanderen
en de Anderlechtlaan,
die de verbinding maken
tussen de Plesmanlaan
en de A4, vormt een
opvallend element op de
kaart van Nieuw-Sloten.
Bron: Google Maps
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Bij de uitwerking van het ontwerp stond één ding vast;
de randen van het gebied moesten intact blijven.
De laanbeplanting aan de Plesmanlaan, de Sloterweg,
het Christoffel Plantijnpad als parkstrook en het uitzicht op
de Vrije Geer vanaf de Geerban golden als waardevol.
Het idee was dat je vanaf elk punt in Nieuw Sloten in
verbinding staat met een van de randen, wat een gevoel
van ruimte geeft.
De waterlopen werden verlegd van oost-west naar noord-zuid.
Door ze overal aan te laten sluiten op de randen werden
eindeloze doorkijkjes gecreëerd.

Pad tussen de Sloterweg
en de drive-inwoningen
van Duinker en Van der
Torre. Foto’s Wil Val
Brug over een van de
singels.
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Ook de wegen voor het doorgaand verkeer en de tram
geven verzichtlijnen. De hele wijk is voorzien van vrijliggende
fietspaden. De ‘vork’ van de Laan van Vlaanderen is te
danken aan Michael van der Vlis, die niet wilde dat het
doorgaande verkeer van Osdorp naar de Rijksweg door
Sloten zou komen.
Door het groen, het water en de wegen voelt de hoge
dichtheid niet benauwend of stedelijk, vult de zaal aan.
Wat daar ook aan bijdraagt is dat er niet, zoals in veel tuinsteden, voortuinen zijn aangelegd. Zo is er meer ruimte voor
wegen, fietspaden, parkeren en gemeenschappelijk groen.

Doorgaande weg met
groenstrook.
Tweebaans fietspad,
gelegen aan de achterzijde van de huizen.
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De architecten
Voor de indeling in woonvelden werd de oude verkaveling
van de tuinbouwbedrijven aangehouden. Voor ieder
woonveld werd een andere architect aangetrokken die
zijn eigen stempel mocht drukken. ‘Loerakker bijvoorbeeld
heeft hoekwoningen ontworpen; zonder tuin maar met
een extra verdieping én een dakterras. Ideaal dus voor een
atelier of praktijk. Kees de Kat bedacht de bajonetwoning;
de gevel is maar 4 meter breed maar door een geschakelde
tussenmuur is de woonkamer 5 meter 10. Ook Hans Ruijssenaars koos voor een gesloten bouwblok met opvallende
hoekwoningen.’
‘Het gesloten bouwblok is zeker een reactie geweest op de
strokenbouw.’ zegt Val. Het nadeel van strokenverkaveling
is het zicht op de achterkant en tuinen. ‘Bewoners trekken
dan onmiddellijk schuttingen op. Maar een nog belangrijker
argument is dat je het dichtheidtechnisch niet redt met
alleen stroken.’ Ook de gemeenschappelijke binnenhoven
bleken kwetsbaar en het onderhoud van de openbare
ruimte en groenvoorzieningen had in de tuinsteden tot
veel discussie geleid.

Woningen van Ruijssenaars. De weg is vrij
smal omdat er aan de
rechterzijde voor is
gekozen de parkeerplaatsen haaks op de
weg te plaatsen wat
meer plaatsen oplevert.
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Om aan het geplande aantal woningen te komen, kon de
gemeente niet om hoogbouw heen. De flats met in totaal
1.500 woningen zijn centraal geplaatst; langs de trambaan
en rond het winkelcentrum. Zodoende blijft het zicht op de
randen vrij.
Een dichtheid van 55 woningen per hectare in overwegend
laagbouw, was tot de realisatie van Nieuw Sloten in Nederland
ongekend. Ter vergelijking: Geuzenveld, dat toch bekendstaat
als een ruim opgezette tuinstad, bevat 30 procent laagbouw
in een dichtheid van 40 woningen per hectare. Na deze
stedenbouwkundige puzzel, volgen andere stadsdelen.
Borneo-Sporenburg bijvoorbeeld zet de teller tien jaar later
op 85 tot 100 woningen per hectare, voor ruim 80 procent
bestaand uit laagbouw (met 100 procent parkeren op
eigen terrein).
Veel loftuitingen uit de zaal voor het stedelijk ontwerp van
Nieuw Sloten. Hadden er ook zaken beter gekund? Horeca
wordt nog steeds gemist in het winkelcentrum. Ondanks de
hoge dichtheid wordt het hierdoor nooit een stad. Een andere
ergernis zijn de dakopbouwen. Deze zijn niet mee-ontworpen
door de architecten en laten hier en daar een wildgroei aan
vormen en materialen zien.
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Meer lezen
Ton Heijdra, Amsterdam Nieuw-West. De geschiedenis van de
Westelijke Tuinsteden. Uitgeverij René de Milliano, 2010
M. Blauw, De stad is nooit af. Ontstaan en ontwikkeling van
het stadsdeel Slotervaart; van Algemeen Uitbreidingsplan tot
stedelijke vernieuwing. Verloren, 2005
Marja van der Veldt, Ruim Zicht. Boerderijen onder het zand van
Amsterdam Nieuw West. Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2003
Lodewijk Baljon en Margriet Pflug, Nieuw Sloten: Laagbouw in
hoge dichtheid. Uitgeverij Thoth, 2001
Anouk de Wit, Nieuw Sloten, van Tuin tot Stad. Architectura &
Natura Publishers, 1998
Jacob Swaan, Amsterdam Nieuw-West, de westelijke tuinsteden
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Colofon
Tekst: Ietswaart Research & Redactie www.ietswaart.nl
Beeld: Dienst Ruimtelijke Ordening, Stadsarchief Amsterdam,
Nationaal Archief, Wil Val.
De kaart van Sloten op pagina 3 werd vervaardigd door Jacob
Kuyper (1821-1908) en is ingescand door Rob Kuijsten ten behoeve
van de site www.atlas1868.nl.
De kaart van de Haarlemmermeerpolder op pagina 4 is afkomstig uit het Haarlemmer-meer-boek van J. Asz. Leeghwater, 1838.
Bron: www.gutenberg.org.
Affiche 1: Nederlandse Affiches, Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis), affiche 2 op cover ‘De Amsterdamse
volkshuisvesting 1970–2005’ van de Dienst Wonen.
Rechthebbenden van beeldmateriaal kunnen contact opnemen
met het Van Eesterenmuseum.
Vormgeving: www.anoukjohanson.nl
Van Eesterenmuseum Amsterdam
Burgemeester de vlugtlaan 125
www.vaneesterenmuseum.nl
info@vaneesterenmuseum.nl
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