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‘Hoeveel mensen willen hoog wonen? Je kijkt naar mensen op
de grond als naar mieren. Het is gewoon machogedrag’
Architect Sjoerd Soeters is geen fan van torenbouw

→ De toren van het kantoor
van De Nederlandsche Bank
aan het Frederiksplein,
opgeleverd in 1968, is
66 meter hoog. FOTO

Primeur 1914

De Bijenkorf open in WOI
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→ De Bijenkorf in aanbouw, in 1913. FOTO STADSARCHIEF

Is hoogbouw de
enige optie?
Spui25, Ons Amsterdam en
Het Parool gaan de actualiteit
van Amsterdam doorlichten
door naar het verleden te
kijken. In de eerste aflevering
van Déjà vu, op donderdag
12 september, bespreken we
de Amsterdamse ambitie om
hoge torens te bouwen.
Met de Rembrandttoren en
het Pontsteigergebouw is
het aangezicht van de stad
compleet veranderd en er zijn
plannen voor de bouw van nog
veel meer en nog veel hoger.
Er gaan zelfs stemmen op om
de nooit-gebouwde toren van
de Nieuwe Kerk alsnog tot
stand te brengen. Is ‘hoog’
de enige optie? Wat doet dit
met de leefbaarheid?
Gespreksleider: Koen Kleijn.
Met medewerking van Tim
Verlaan en Gabri van Tussenbroek. Aanvang 17:00, de
toegang is gratis. Aanmelden
via: spui25.nl. Adres: Spui 25.

lijkt het geen enkele visie meer te hebben op de
stedenbouwkundige ontwikkeling van nu’.
Het in de Houthaven verrezen Pontsteigergebouw is de nieuwe blikvanger. Dit bouwwerk
ontsnapte aan de hoogbouwregels in de structuurvisie Amsterdam 2040, vastgelegd in 2011,
omdat de vergunning toen al was verleend. Die
regels luiden: gebouwen mogen in een twee
kilometer brede zone langs de Singelgracht niet
uitsteken boven een zichtlijn naar de top van
een denkbeeldige Rembrandttoren. De toelaatbare hoogte neemt van 135 meter geleidelijk af

Binnen twee kilometer
van de Singelgracht
mogen gebouwen niet
hoger zijn dan 135 meter
‘Amsterdam lijkt geen
visie meer te hebben op
de stedenbouwkundige
ontwikkeling van nu’

tot 30 meter op iets minder dan een halve kilometer van deze gracht. In de historische binnenstad is hoogbouw dus taboe. Belangrijk is
ook de Hoogbouw Eﬀect Rapportage (HER),
over schaduwwerking, zichtlijnen en windhinder. Er zijn plekken waar de gemeente hoogbouw wel stimuleert: rond de stations Sloterdijk
en Amstel, langs de A10 bij de Lelylaan, op de
Zuidas, bij de Arena en aan het IJ in Noord.

Woontorens in de stadskern
Tegenstander van hoogbouw was vele jaren
luchthaven Schiphol. Beton en glas zouden de
radar van de luchtverkeersleiding storen en
vliegroutes hinderen. Plannen voor hoogbouw
in de stad moeten dan ook worden getoetst aan
het Luchthaven Indelings Besluit (LIB). In april
2016 bereikte het rijk overeenstemming met de
regio Schiphol over nieuwe woningbouwlocaties
in het gebied rond het vliegveld. Wat dit betekent
voor Amsterdam en mogelijke hoogbouw, valt
nu nog niet te zeggen, schrijft de gemeente, maar
hoogbouw tot 150 meter lijkt geen probleem
meer voor een groot deel van de stad.
Een van de nieuwe plekken voor hoogbouw is
de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Daar moet de
Amsterdamse variant van Vancouver verrijzen,
de Canadese stad aan het water waar halverwege de vorige eeuw al vele woontorens in de
stadskern werden gebouwd. Soeters moet
lachen om de vergelijking. “Amsterdam is
wereldberoemd vanwege de grachtengordel,
Berlage, de Amsterdamse School. Waarom zouden wij op Zeeburg daar een stukje Vancouver
aan toevoegen? Zijn de ideeën uitgeput over hoe
we de traditie van Amsterdamse stedenbouw in
ere kunnen houden?”
Dit is een ingekorte versie van een artikel uit
‘Ons Amsterdam’; zie onsamsterdam.nl.

O

p 3 september 1914 opende
de Bijenkorf zijn nieuwe
winkelpaleis op de Dam.
Uit de textielzaak van weleer op de Nieuwendijk was een veelzijdig warenhuis voortgekomen.
Meer dan 15.000 vierkante meter,
over vier verdiepingen in een spiksplinternieuw monumentaal pand.
Het was gewaagd, niet in de laatste
plaats omdat de doem van de Eerste

Wereldoorlog over de opening hing.
‘De nieuwe Bijenkorf is geopend,’
meldde dagblad De Tijd. ‘Deze
opening staat echter in het teken
van de treurige tijdsomstandigheden. Welk een tegenslag voor dien
reusachtigen onderneming: alleen
de parterre is in gebruik genomen,
min of meer primitief, maar zeker
getuigend van wat het in normale
omstandigheden had geworden.’

Amsterdammer 1979

Brand in de verslaafdenopvang

O

p 10 september 1979, om
kwart voor twee ’s nachts,
is het nog druk in de
opvangruimte
voor Surinaamse heroïneverslaafden aan de Lijnbaansgracht, als er vijf
molotovcocktails worden gegooid. De vijfde
vliegt door het dakraam naar binnen, al
snel slaan de vlammen
uit het dak. Vijf bezoekers
raken gewond, van wie één
ernstig. Buurtbewoners hebben
vooral begrip voor de daad: “Nu is het
een echt bruin café.” In 1994 ontlokt

misdaadjournalist Bas van Hout met
een verborgen camera een bekentenis aan Yge Graman, raadslid
voor de Centrumdemocraten. Eenmaal aangehouden bekent Graman ook
zijn betrokkenheid bij
een soortgelijk, inmiddels verjaard, delict aan
de Vijzelstraat in 1977.
Graman wordt veroordeeld tot zes jaar cel, na
een hoger beroep blijft
daar twee jaar van over.

→ Yge Graman in 1994, raadslid voor
de Centrumdemocraten. FOTO ANP

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?
Vorige week stonden we voor de
tussen 1921 en 1924 door architect
F.A. Warners ontworpen ‘dambordhuizen’ in de Hacquartstraat. Winnaar is Harry Vermeulen. Welke plek
met historie zoeken we deze week?
Inzendingen voor maandag 12.00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl. Onder
de goede inzendingen verloten we
deze week weer een jaarabonnement
op het maandblad Ons Amsterdam.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

