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Hoogbouw Amsterdam telt steeds meer wolkenkrabbers

Kerktorens waren eeuwenlang de hoogste gebouwen in 
de stad, maar de skyline van Amsterdam verandert in hoog
tempo. Niet tot ieders genoegen.

Harry Hosman
AMSTERDAM

De skyline van Am-
sterdam was eeu-
wenlang een woud
van kerktorens.
Hoger dan de Wes-
tertoren (87 meter)
werd er tot diep in
de twintigste eeuw
niet gebouwd. De
beroemde Wol-

kenkrabber van architect Jan  Frederik Staal 
uit 1932, op de kop van de Vrijheidslaan, is 

niet  hoger dan 40 meter, om maar wat te noe-
men.
Het was de slappe Amsterdamse bodem die

lange tijd echte hoogbouw verhinderde. Maar
de techniek schreed voort: op het Frederiks-
plein verrees in 1968 De Nederlandsche Bank
met een toren van 66 meter hoog en in 1971 aan
het IJ de 80 meter hoge Shelltoren van Arthur
Staal – inderdaad, de zoon van. Na de recente
metamorfose tot A’DAM Toren ligt het hoogste
punt dankzij een mast met drie kruizen nu op
bijna 100 meter.

De Amsterdamse skyline verandert nu bijna
maandelijks. De acceptatie van hoogbouw in
Amsterdam is langzaam gegroeid. Eind jaren
zestig ging de bouw van Hotel Okura midden in
De Pijp – 32 verdiepingen, 78 meter – bepaald
niet zonder rumoer en in 1991 stond de stad nog
op zijn achterste benen vanwege de plannen
voor de Larmagtoren bij Sloterdijk, die 210
 meter moest worden. In dezelfde tijd was er ook
flinke ophef over de bouw van de 135 meter hoge
Rembrandttoren bij de Omval. Afgelopen jaar is
in de schaduw van de Rembrandttoren en de
 later gebouwde Breitnertoren (95 meter) en
Mondriaantoren (123 meter) de Amstel Tower
verrezen: een 100 meter hoog gebouw, met vol-
gens de projectontwikkelaar ‘luxurious urban
apartments’ plus een ‘young and vibrant’  hotel.

Fallussymbolen
Amsterdam heeft de hemel ontdekt. Groot pleit-
bezorger is de Stichting Hoogbouw, een netwerk
van bouwers, beleggers, architecten en ontwik-
kelaars. Geen fan van torens in Amsterdam is
 architect Sjoerd Soeters, onder meer supervisor
van het Java-eiland, met gebouwen van vier tot
tien verdiepingen, en ontwerper van De Pirami-
des in de Jan van Galenstraat (50 meter hoog).
“De drijfveer om hoogbouw te plegen is vooral
financieel. De kosten zijn hoog, maar de op-
brengsten ook. En het is een dingetje van con-
structeurs, van technocraten. Hoeveel mensen
willen er nu hoog wonen? Je kijkt naar mensen
op de begane grond als naar mieren. Torens
neerzetten, dat is gewoon machogedrag.”
Ook Walther Schoonenberg, van de Vereniging

Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
(VVAB), is kritisch: “Het zijn gewoon fallus -
symbolen: kijk eens wie de grootste heeft.” Vol-
gens de VVAB is Amsterdam internationaal ver-
maard om zijn stedenbouwkundige opzet, ‘maar

Een skyline vol 
nieuwe torens


